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กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” อันเป็นคติพจน์ประจำชาติ “มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม   
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

ประเด็นที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  
ข้อย่อยท่ี 2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
ข้อย่อยท่ี 3) พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขฯ  

เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
ประเด็นที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

ข้อย่อยท่ี 1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
ข้อย่อยที ่ 3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื ้นที ่จ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

ประเด็นที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

ข้อย่อยท่ี 3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

ประเด็นที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
ข ้ อ ย ่ อ ย ท ี ่  2 )  ส ร ้ า ง แ ล ะ พ ั ฒ น า เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ ิ เ ศ ษ  แ ล ะ  
ข้อย่อยท่ี 3) เพิ่มพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
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 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
ข้อย่อยที่ 6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน  
ในสังคม  

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
ข้อย่อยท่ี 1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
ข้อย่อยท่ี 2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
ข้อย่อยท่ี 3) ช่วงวัยแรงงาน และ  
ข้อย่อยท่ี 4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ  

ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21  
ข้อย่อยท่ี 1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ
ที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ  
ข้อย่อยท่ี  2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
ข้อย่อยท่ี  3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
ข้อย่อยท่ี  4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  
ข้อย่อยท่ี  6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ  
ข้อย่อยท่ี  7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
ประเด็นที่ 5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

ข้อย่อยที่ 2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
ประเด็นที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  

ข้อย่อยท่ี 2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ข้อย่อยท่ี 3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
เป้าหมายที ่1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
ข้อย่อยที ่ 7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา  
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
ข้อย่อยที่ 2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
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 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

ประเด็นที่ 2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
ข้อย่อยที่ 2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
(กระจายความรู้ด้านทะเลในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ มีกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักทางทะเล)  

เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมบนหลักการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  

ประเด็นที่ 6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  
ข้อย่อยที่ 1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง       
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

ประเด็นที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  

ข ้อย ่อยท ี ่  2 )  ภาคร ั ฐม ีความเช ื ่ อมโยงในการให ้บร ิ การสาธารณะต ่ าง  ๆ                                 
ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

ประเด็นที่ 7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น  
ข้อย่อยที ่ 1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที ่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ                     
ที่เปลี่ยนแปลง  

เป้าหมายที ่2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ประเด็นที่ 3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ  

ข้อย่อยท่ี 1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย  

ข้อย่อยท่ี 2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
ประเด็นที ่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก                    
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  

ข้อย่อยท่ี 1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ข้อย่อยที่ 2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน มีคุณธรรม                  
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

เป้าหมายที ่3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ข้อย่อยท่ี 2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
 2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแนวทางการพัฒนา 
และขับเคลื่อนประเทศ ด้วยแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่เก ี ่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม และถ่ายทอดไปสู ่แนวทางการปฏิบัติในแผนระดับที ่ 3  
ของหน่วยงาน (มติคณะรัฐมนตรี  เมื ่อวันที ่ 4 ธันวาคม 2560) ประกอบด้วย 23 ประเด็น 86  
แผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี ่ยวข้องรวม 14 แผนแม่บท 
23 แผนแม่บทย่อย 25 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้ 
 
 แผนแม่บทที ่1 ความม่ันคง  
แผนย่อยที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  
เป้าหมาย : คนไทยมีความจงรักภักดี ซ ื ่อส ัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว ้ซ ึ ่งสถาบันหลักของชาติ  
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น  
แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
เป้าหมาย :  
1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
 แผนแม่บทที่ 2 การต่างประเทศ  
แผนย่อยที่ 2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  
เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั ่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก  
 แผนแม่บทที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   
เป้าหมาย : เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ  
ในทุกมิติ  
 แผนแม่บทที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
เป้าหมาย : เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ  
แผนย่อยที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้   
เป้าหมาย : เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น  
แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
เป้าหมาย : เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 
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 แผนแม่บทที ่10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนย่อยที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี  
เป้าหมาย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติฯ  
แผนย่อยที ่3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม เป้าหมาย 
: สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น  
 แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
แผนย่อยที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
เป้าหมาย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
แผนย่อยที่ 2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
เป้าหมาย : เด็กเกิด อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ ่นมีความรู ้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู ้จักคิด  วิเคราะห์                        
รักการเรียนรู ้ มีสำนึกพลเมือง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา                
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
เป้าหมาย : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ                          
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ  
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
แผนย่อยที่ 5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนา  
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  
 แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
แผนย่อยที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
แผนย่อยที่ 2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
เป้าหมาย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 

 แผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
แผนย่อยที่ 1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
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 แผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
แผนย่อยที่ 1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ 
เป้าหมาย : คนไทย ทุกคน โดยเฉพาะกลุ ่มด้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางได้ร ับการคุ ้มครอง 
และมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
 แผนแม่บทที ่18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  
แผนย่อยที ่ 5 การยกระดับกระบวนทัศน์ เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ (สร้างความรู ้ ความเข้าใจ 
การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับ  การเปลี่ยนแปลง 
โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ) 
เป้าหมาย : คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  
แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน  
เป้าหมาย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  
แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
เป้าหมาย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
แผนย่อยที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูงมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
 แผนแม่บทที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนย่อยที่ 1 การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
 แผนแม่บทที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
แผนย่อยที่ 1 การพัฒนากฎหมาย  
เป้าหมาย : กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย 
ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
  แผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
แผนย่อยที่ 4  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน  
เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย 
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3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 6 ด้าน 15 กิจกรรม
ปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ดังนี้    
 แผนการปฏิรูปประเทศ (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
BR. ที ่1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน และการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
BR. ที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ ์BR. ที ่3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและ
รักษาไว้ซึ่งคนเก่งดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
BR. ที ่4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
BR. ที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่าย เงินเพื่อความรวดเร็ว คุ้มค่า
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต  
 แผนการปฏิรูปประเทศ (3) กฎหมาย  
BR. ที่ 1 ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของประชาชน  
BR. ที่ 3 ส่วนราชการซึ ่งมีหน้าที ่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย                         
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (5) ด้านเศรษฐกิจ  
BR. ที ่1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง: High Value Added  
BR. ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ประเด็นการพัฒนาทักษะ
กำล ั งคน (Up-Skill, Re-Skill and New Skill) สำหร ับคนท ี ่ ออกจากระบบการศ ึกษามาแล้ ว                       
เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
BR. ที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั ่งรายจังหวัด (การบรรจุเรื ่องเขตทางทะเล  
เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์  
สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน)  
 แผนการปฏิรูปประเทศ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
BR. ที ่4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  
BR. ที ่5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้น การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
   แผนการปฏิรูปประเทศ (12) ด้านการศึกษา  
BR. ที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
BR. ที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21  
BR. ที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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4. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  เป้าหมายหลักในช่วงระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คือหมุดหมายการพัฒนา 
13 ประการ ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมายการพัฒนา 
ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 5 หมุดหมาย ดังนี้  
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างเสริมองค์ความรู ้ให้กับชุมชน 
จากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่  
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชนและประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
พ้ืนที่และเมือง  
กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.1 สนับสนุนการพัฒนาพื ้นที ่และเมืองด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่ าง ๆ 
หลากหลายรูปแบบ  
เป้าหมาย :  
1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
2) การพัฒนาเมืองให ้ม ีความน่าอย ู ่อย ่างยั ่งย ืน ม ีความพร้อมในการร ับมือและปรับตัวต่อ  
การเปลี่ยนแปลงฯ 
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง 
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น  
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ  
เป้าหมาย : 
 1) ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมฯ 
 2) คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
 หมุดหมายที ่ 11 ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
กลยุทธ์ที ่ 2 การพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพประชาชนและ ชุมชนในการรับมือภัยธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
กลยุทธ์ย่อย 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัว
รับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เป้าหมาย : สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์  
การพัฒนาแห่งอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรถนะที่จำเป็น  
ต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและเชื่อมโยง 
กับโลกของการทำงานในอนาคต  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลัง
ของสังคม  
กลยุทธ์ที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู ้ที ่ไม่สามารถเรียนในระบบ
การศึกษาปกติ  
เป้าหมาย :  
1) คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่  
2) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 
แบบเบ็ดเสร็จ  
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  
กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือ 
ต่อการพัฒนาประเทศ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมา
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
เป้าหมาย : 
1) การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้  
2) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะคล่องตัว 
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5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)  
ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่  

นโยบายที ่1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดรับด้วยแผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง  

นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สอดรับด้วยแผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  

นโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
สอดรับด้วยแผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 

นโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ ่ง ภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 10 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
นโยบายหลักท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายหลักท่ี 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
นโยบายหลักท่ี 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมี
วินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและการเป็น
พลเมืองดี  

นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน)  

นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย  
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 

นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  

นโยบายหลักท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม 

นโยบายหลักท่ี 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
   กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก  (Goal) 
การขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ในเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 (การประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563)  
โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบและประสานงานระดับเป้าหมายย่อย (Target) รวม 10 เป้าหมายย่อย 
(SDGs Targets) โดยที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 8 เป้าหมายย่อย (Target) ดังนี้ 
 เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทาง  
การเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ  
ภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกันว่า 
กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
 เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชาย
และหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
 เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถี
ชีวิตที่ยั ่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข  
และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
การมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อยที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว 
ต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
 เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
(ที่มา : รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563, สศช., 
สิงหาคม 2564) 
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกราย
เป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
 เป้าหมาย  
1 )   คนท ุ ก ช ่ ว ง ว ั ยม ี ค ว ามร ั ก ในสถาบ ั นหล ั ก ขอ งชาต ิ  แ ล ะย ึ ด ม ั ่ น ก า รปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื ้นที ่พิ เศษได้ร ับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา  
1)  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
ภาคใต ้ 
3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  
กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  
4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย  
1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3) การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
แนวทางการพัฒนา  
1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  
1) ผู ้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื ้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21  
2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่าง 
มีคุณภาพและมาตรฐาน  
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้ ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา             
7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
เป้าหมาย  
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) การเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาผ ่านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพื ่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจ ุบัน  
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา  
1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  
1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย  
1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้  
2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  
3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที่  
4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน  
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงาน 
แนวทางการพัฒนา  
1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเงินเพื ่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ  
การจัดการศึกษา  
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9. นโยบายและจดุเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้เรียนและประชาชน  
โดยให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ  

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกัน

จากภัยคุกคามในชีว ิตรูปแบบใหม่และภัยอื ่น ๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการ  
ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนิ นการ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้  
ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป  

 1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

    1.4 เร ่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที ่ม ีอยู่  
ในทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  

 2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ
ตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ 
รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ  
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 2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู ้และการวัดประเมินผล 
ฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

 2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    

 2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู ้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์  
ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   

    2.6 จัดการเรียนรู ้ตามความสนใจรายบุคคลของผู ้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม               
ที่หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
  2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื ่อแอนิเมชันรอบรู้เรื ่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด 
การลงทุนเชิงพาณิชย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

 2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม 
ร่มรื่น จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 
ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรอง
การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 
รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
  2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์  
ที่ตัวผู้เรียน  
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกัน  
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั ้งแต่ 3 ปีขึ ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษา เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
 3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) 
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
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4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา 
ทั้งในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course)  
เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ  
4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะกำลังคนตาม
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
( Excellent Center) โ ด ย ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ก ั บ ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ  Re-skill 
Up-skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจ ิทัล  (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตร
สมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency)   
 4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และ
พัฒนาผู ้ประกอบการด้านอาช ีพทั ้งผ ู ้ เร ียนอาชีวศ ึกษาและประชาชนทั ่วไป โดยเช ื ่อมโยง  
กับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ในวิถีชีวิต
รูปแบบใหม่   
 4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกร
อัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
 4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ  
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
 4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน 
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสม  
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
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5. การส่งเสร ิมสนับสนุนวิชาชีพคร ู บ ุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ     

    5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  
      5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู ้ การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรยีนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  

     5.6 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก
อนาคต  

 5.7 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื ่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล 
(Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   

 6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  

    6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  

    6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ  

    6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  เร ่งร ัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติ  

เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างทัว่ถึง  
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10. ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม
และประเทศ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
สามารถปรับ ตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้
ตามสถานการณ์ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ ตามความต้องการ
ของตลาด แรงงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่  
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และ 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการส่งเสริม
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐกิจ 

4. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกันในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
เสมอภาคและเหมาะสม 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
มีความตระหนักในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

8. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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11. ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริม สร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะ 
การเรียนรู้/อาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดนและ
พื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและ
แรงงานต่างด้าว) 

1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและ
โอกาสทางการศึกษา   

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นท่ี ภูมิภาค และประเทศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ 
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  

3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม     

จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน  
3.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

วิจัยทางการศึกษา 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 

4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างหลากหลาย
ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 

4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
และบริการประชาชน 

6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยง
กันในทุกระดับ 

6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ 
ทุกพ้ืนที่  

6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสม 
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง และเอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

6.6  พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ 
เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  

6.7  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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12. ยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร1ตามภารกิจและแนวทางที่หน่วยงานกำหนด 

เกี่ยวกับความรู้ ทักษะด้านภาษา ทักษะดิจิทัล และทักษะชีวิตในการปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้                       
ให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร1 ให้มีความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร                
ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการบนฐานพหุปัญญา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร1 ผลิตและนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาคี 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคลากร1

ทุกระดับ ทุกสังกัด ในรูปแบบที่หลากหลาย 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม การวัดผลประเมินผล และ

ทักษะการแนะแนว ให้บุคลากร1 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจให้กับบุคลากร1 
7. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้บริหาร และบุคลากร1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาพื้นที่และประเทศ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย  
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาทุกระดับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องเชื่อมโยง   

กับพ้ืนที่ และศักยภาพของผู้เรียน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การผลติและพัฒนากำลังคนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การผลติ พัฒนา และใช้สื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม                        

กับสถานการณ์ และศักยภาพของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสและความเสมอความเสมอภาคทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วย                     
ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา  

2. ส่งเสริม สนับสนุน การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามช่วงวัย และ
ศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบเทคโนโลยี               
เพ่ือการศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายบนฐาน
พหุปัญญา ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 



 
 
 

25 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาทุนหรือแหล่งทุนทางการศึกษา ให้กับผู้เรียนที่มี              
ความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให้โดดเด่น  

5. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อที่เอ้ือต่อการศึกษา และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิต พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร1 เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการวิจัยและ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้านเกษตรหลัก อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และขยายผล องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะสาขา ให้สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร1และผู้เรียนที่มีศักยภาพโดดเด่นเป็นพิเศษ
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์    

4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและด้านอื่น ๆ 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการบริหารงาน การเปลี่ยนแปลง

และการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการทางการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ตลอดจนนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการทางการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 1 บุคลากร หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ 
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13. ยทุธศาสตร ์สำนกังานศึกษาธิการจังหวดัภูเกต็ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566   
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาศและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 
กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่ากันและ

สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษท่ี 21 
3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ 

วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการให้บริการการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรัก ความภูมิใจในชุมชน และพื้นที่ สืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมท่ีดีงาม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือบริบทของพ้ืนที่ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการทดสอบ วัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ระบบการเทียบโอน การสะสมหน่วยการเรียนและประสบการณ์การทำงานเพื่อยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาท้ังผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะในวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง 

10. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติ 
และกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษาและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้การปลูกฝังและเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตยความสามัคคี 
สมานฉันท ์สันติวิธี และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี ่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคกคามในรูปแบบใหม่ 
 6. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาที่หลากหลาย สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัล 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคมในการจัดการศึกษา  ภายใต้การ
กำกับของรัฐที่สร้างความเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และวางรากฐานทักษอาชีพและ
ค่านิยมการเรียนเพื่อมีงานทำ 
 6. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพื่อประกอบอาชีพโดยใช้
กระบวนการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐาน
สถานประกอบการ มาตรฐานครูผู้สอนและครูฝึกสอนในสถานประกอบการเพื่อประกันคุณภาพ
มาตรฐานหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนตามศักยภาพและ                
ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาส
และพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์การบริหารจัดการ และการพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชน 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และทันต่อ
การใช้งาน 
 3.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคี เครือข่ายประชาคม เกี่ยวกับ
แนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่บูรณาการ
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องค์กรเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน องค์กรต่าง ๆ ในสังคมให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 

กลุ่มนโยบายและแผน สรุป/รวบรวม 

ธันวาคม 2565 (ปรับปรุง) 


