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ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม ทางการศึกษา 

 5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลัก 
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
(ยาเสพติด การคามนุษยภัยจากไซเบอรภัยพิบัติจากธรรมชาติโรคอุบัติใหมฯลฯ) 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ 
การสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา 
ประเทศ 
 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีองคความรูและสิ่งประดิษฐ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนร ู
 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรูและทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่21 และพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปญญา 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม ทางการศึกษา 
 1. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรู้อยางเทาเทียมและเสมอภาค 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชวงวัย 
 3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณและการเทียบโอนความรู 
 4. พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 
 1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ 
การเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชนชาย
ขอบและแรงงานต่างด้าว) 
 1.3พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยา
เสพติด,ภัยไซเบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
  (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
 2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติ 
 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่
ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
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 3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
 3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกต้องด้านระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ 
 3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
และกลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด 
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 5.1ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
 5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ
รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา ภาค 6 (พ.ศ.2563-2565) 
ฉบบัทบทวน ปีงบประมาณ 2564 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสรมสร้างคุณภาพชีวิตทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค รองรับการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
 
กลุยทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้มีทักษะ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้าง ความมั่นคง  
   ของชาติ  
2.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าพระราชปณิธาน พระรา 
    กระแสด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกษาเพ  ึ  ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 คนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกช่วงวัย และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และ 
ความสามารถของพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเองตามทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนระหว่างภาคส่วนที่เก่ียวข้อง                    
ให้ตรงตามศักยภาพ ความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และตลาดสากล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 1. ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามช่วงวัยและตามศักยภาพ  
 2 . ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสรมสร้างคุณภาพชีวิตทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การจัดการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา  
 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม
บทบาทหน้าที ่ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ 
การบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค รองรับการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
การขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาคเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
1. ประสาน บูรณาการการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการ พัฒนาพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานวิจัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจังหวัดในพ้ืน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาศและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่ากันและสามารถ                     

อยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษท่ี 21 
3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย 

คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรัก ความภูมิใจในชุมชน และพ้ืนที่ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและค่านิยมท่ีดีงาม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือบริบทของพ้ืนที่ 
8. ส่ งเสริมสนับสนุนระบบการทดสอบ วัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร                      

ระบบการเทียบโอน การสะสมหน่วยการเรียนและประสบการณ์การท างานเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา  ทั้งผู้
ที่อยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะในวิชาชีพครู เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

10. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติ และ
กิจกรรมส่งเสริมความรักและการธ ารงรักษาสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษาและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การปลูกฝังและเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตยความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิธี และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคกคามในรูปแบบใหม่ 
 6. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัล 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคมในการจัดการศึกษา  ภายใต้การก ากับของรัฐ
ที่สร้างความเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และวางรากฐานทักษอาชีพและค่านิยมการ
เรียนเพ่ือมีงานท า 
 6. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานสถาน
ประกอบการ มาตรฐานครูผู้สอนและครูฝึกสอนในสถานประกอบการเพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาก าลั งคนตามศักยภาพและ                
ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์การบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านการศึกษา 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 
 3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการ
ประชาชน 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และทันต่อการ                   
ใช้งาน 
 3.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคีเครือข่ายประชาคม เกี่ยวกับแนวคิดการ
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