ส่วนที่ 2
บริบทและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ฉบับนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางและเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุม กากับ
นิเทศ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้บริหารหน่วยงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ได้ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ เอกสารและการวิเคราะห์
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล ทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมทั้งการวิเคราะห์ภารกิจและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่
ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ดาเนินการให้ มีการปฏิ รูปด้านต่ างๆ และส่ งเสริ มความสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒ นาและส่ ง เสริมการใช้ป ระโยชน์ จากวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจั ย
และพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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โดยส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิ การมีส่ วนเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 2 การรั กษา
ความมั่ นคงของรั ฐและการต่ างประเทศ ข้ อที่ 4 การศึ กษาและเรี ยนรู้ การทะนุ บ ารุ งศาสนา ศิ ลปะ
และวัฒนธรรม ข้อที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน และข้อที่ 10 การส่งเสริม
การบริ หารราชการแผ่ นดินที่มี ธรรมาภิบาล และการปูองกั นปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายที่ 2 : การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่ งด่ว น รั ฐ บาลให้ ความส าคัญต่อการเตรี ยมความพร้อมสู่ ป ระชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง
ทางทะเล การแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมข้ ามชาติ การสร้ างความไว้ วางใจกั บประเทศเพื่ อนบ้ านและ
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อปูองกัน
แก้ ไ ขข้ อ พิพ าทต่ า ง ๆ และการแก้ ไ ขปัญ หาเส้ น เขตแดนโดยใช้ ก ลไกทั้ ง ระดับ ทวิ ภ าคี และพหุ ภ าคี
ทั้งจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
ทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจ
ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไข
โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์
เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นามาใช้ต ามแนวทางกั ล ยาณมิ ต รแบบสั นติ วิ ธี ส่ ง เสริ ม การพู ด คุ ย สั น ติ สุ ข
กับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุ ษยชนโดยไม่เลื อกปฏิบั ติ ควบคู่กับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมที่ส อดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหา
ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้ โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้าและ
พัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้ องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลั กษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
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การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่ วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ
และคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้ เรี ยนทั้งในด้ านความรู้ ทั กษะ การใฝุ เรียนรู้ การแก้ปั ญหาการรับฟั งความเห็ นผู้ อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ เป็นต้ น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิ ภาพการจั ดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.3 พัฒ นาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะและแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิช าชีพให้ เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกั บระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิต
ให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ ประชาชน
เกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลั งประสบอยู่ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) โดยหลักการ
ของการวางแผนที่น้ อมน าและประยุ กต์ใช้หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่ งยืน โดยกรอบวิสัยทัศน์ของการพัฒนาต้องให้
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนาไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เปูาหมาย ดังนี้
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมผู้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และ
อุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็น
ธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน
เพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน
โดยการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุข
ให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้า
ในทุ ก มิ ติ เ พื่ อ สร้ า งความปรองดองในสั ง คม การสร้ า งโอกาสให้ ทุ ก คนในสั ง คมไทยสามารถเข้ า ถึ ง
ทรั พ ยากร แหล่ ง ทุ น ในการประกอบอาชี พ เพื่ อ ยกระดั บ รายได้ แ ละขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก
การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจะนาไปสู่การลดความยากจน
และความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ การปรับ
โครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนา
ทุนมนุษย์ องค์ ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบโดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
เชิงยุ ทธศาสตร์ ทั้งทุน มนุ ษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศสู่การเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 5 ซึ่งเป็ นปฐมบทของการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ การเป็นประเทศรายได้สู ง
ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
4. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
มุ่งอนุ รั กษ์ฟื้น ฟูส ร้ างความมั่น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม สร้างสมดุล ระหว่า ง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ เร่งรัด
แก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด การขยะลดการปล่ อยก๊ า ซเรื อ นกระจกลงร้ อ ยละ 20 ตามเปู า หมายระยะยาว
พัฒ นาการผลิ ตให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพลดการใช้พ ลั งงาน รวมทั้ งยกระดั บ ความสามารถในการ ปูองกั น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อวางรากฐานและสนับสนุน
ให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
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5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. ยุทธศาสตร์ ด้ านการเพิ่มประสิทธิ ภ าพและธรรมาภิบาลในภาครั ฐ เพื่อให้ การบริห าร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง
ภูมิภาคและท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ ด้ า นการพัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒ นา
กายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริการ
จัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนั บสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยง
การเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและ
การผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ สร้ า งอุ ต สาหกรรมใหม่ ข องประเทศ และการปรั บปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก
8. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้ านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหารจัดการ การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มี ตรรกะ
ทางความคิด มีทุนทางปัญญา ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากอันดับประเทศ
รายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
9. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพื้น ที่เ ศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่ รวมทั้ง ความต้องการ
ของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล สร้ า งฐานเศรษฐกิจ ใหม่รองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมือง
น่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่
และ สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร์ให้เกิด
การประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้น
การดูแลการดาเนิ นงานตามข้อผูกพันและพัน ธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ไทยมีความเกี่ยวข้อง
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ในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค การเตรียมความพร้อมในการ
รองรั บและดาเนิ นงานของประเทศไทยภายหลั งการเข้าสู่ ประชาคม อาเซียน ในปี 2558 (Post-ASEAN
2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับ
การดาเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ
ในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคและการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
การให้ บ ริ ก ารทางการศึกษา การให้ บริการ ด้านการเงิน การให้ บริการด้านสุ ขภาพ การให้ บริการ
ด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
รวม 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3.1 การพั ฒนาศั กยภาพคนตลอดช่วงชี วิ ตให้ สนั บสนุ นการเจริ ญ
เติบโตของประเทศ
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
3.1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4.1 การสร้ า งความมั่ น คงและการลดความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีขนาดที่เหมาะสม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งเป็น
แผนระยะยาว 20 ปี เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยมุ่งจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา เน้นการ
ขับเคลื่อนแผนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญ และ
พร้ อมเข้าร่ วมในการผลั กดันแผนการศึกษาชาติ 20 ปี สู่ การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนการศึกษาชาติ ยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี
รองรับทิศทางประเทศไทย 4.0 มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
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วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับ การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่ อ น าประเทศก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง
เป้าหมาย
- เปูาหมายด้านผู้เรียน(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3Rs คือ การอ่านออก (Reading), การเขียนได้ (Writing),
การคิดเลขเป็น (Arithmetics) และ 8Cs คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving), ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity
and Innovation), ทั กษะด้ านความเข้ าใจต่ างวั ฒ นธรรม ต่ างกระบวนทั ศน์ (Cross-cultural
Understanding), ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork
and Leadership), ทั กษะด้ านการสื่ อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่ าทั นสื่ อ (Communications,
Information and Media Literacy), ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy), ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills), ความ
มีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
- เปูาหมายของการจัดการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
(Equity) 3) ระบบการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพ สามารถพั ฒนาผู้ เรี ยนให้ บรรลุ ขี ดความสามารถและเต็ ม
ตามศักยภาพ (Quality) 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา
ที่ คุ้ ม ค่ า และบรรลุ เ ปู า หมาย (Efficiency)
และ 5) ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก้ า วทั น
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ทั้งนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ได้กาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการในแต่ละเปูาหมาย
เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน(2560 – 2561) ระยะ 5 ปีแรก(2560 – 2564) ระยะ 5 ปีที่สอง (2565 –
2569) ระยะ 5 ปีที่สาม(2570 – 2574) และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน(2574 – 2579)
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ยุทธศาสตร์
เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเปูาหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน
และสังคมโลก อานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
ประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560 - 2574
กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติ ด้านเศรษฐกิจ
มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่สาคัญคือ ได้ประเมินสถานะของ
กระทรวงศึก ษาธิการโดยการวิ เคราะห์ จุด แข็ง จุด อ่อ น โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบ ท
จึงสามารถกาหนดเป้าหมายหลั ก ได้ดังนี้ 1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 2) กาลังคนได้รับการผลิตและ
พัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 3) มีองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 4) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่ างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) ระบบบริหาร
จัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา**
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลั กระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานจากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (1)
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (2)
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3)
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้ (4)
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7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (5)
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์ (6)
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (7)
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี (8)
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9)
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ15-17ปี (10)
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน(11)
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา(12)
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
- “ผู้ เ รี ยน” หมายถึ ง เด็ ก เยาวชน นั กเรี ยน นั กศึ กษา และประชาชนที่ ได้ รั บบริ การจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
- “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในการดารงชีวิต
- “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง
- “สังคม”หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ เป็นรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ ง ในวั น ที่
20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรี
ช่วยว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การทั้งสองท่ าน พลเอก สุ รเชษฐ์ ชั ยวงศ์ และหม่ อมหลวงปนั ดดา ดิศกุ ล
ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของ
ชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
“ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้
นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
(2) ครู
“เรื่ องครู มีความส าคัญไม่น้ อยกว่ านั กเรียน ปัญหาหนึ่ ง คือ การขาดครูเพราะ
จานวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอน
เด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม
และปลูกจิตสานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมี
ความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครู
28

ที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
(6 มิ.ย.2555)
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ย ุต ิธ รรม เราต้อ งเปลี ่ย นระเบีย บตรงจุด นี ้ การสอนหนัง สือ ต้อ งถือ ว่า เป็น ความดี
ความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว
ก็ตาม” (5 ก.ค.2555)
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ….
4) ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
4. จุ ด เน้ น ส าคั ญ นโยบาย แนวทางหลั ก การด าเนิ น งานและโครงการส าคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
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เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ
Active Learning
2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พั ฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.1.2) ขยายการพัฒ นาวิช าภาษาอั งกฤษในสถานศึกษาสั งกั ด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application
ภาษาอังกฤษ ส าหรั บนั กเรี ยนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.2) การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้พิจารณาแนวทางการ
ปรับโรงงานเป็นโรงเรียน
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ
ชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี)
2) หน่วยงานอื่น อาทิเช่น กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลเด็ก
ของศูนย์เด็กเล็ก
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒ นาคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก
เยาวชนและต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีห ลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
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2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้ องเรี ย นปกติ และกิ จ กรรมเสริ ม โดยกิ จกรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ มเวลารู้ เป็ น กิ จกรรม/วิ ธี การย่ อ ย
โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการใน
รูปคณะทางานออกข้อสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพั ฒ นาครู เ พื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มอบให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
ดาเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่ วยด าเนิ นการ ให้ หน่ วยงานกลางการพั ฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากร ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
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4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่ อการศึ กษา ด้ านสื่ อและองค์ ความรู้ รวมถึ งการพั ฒนาบุ คลากรให้ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การสร้างจิตสานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมาย
เตรี ยมความพร้อมเกี่ย วกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ....
จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1) กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2) กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ....
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยาฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
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ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น ฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การขั บ เคลื่ อ น ก ากั บ และการติ ด ตามการน าจุ ด เน้ น เชิ ง นโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
1) ให้ ส่ว นราชการ หน่วยในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาแผนปฏิบัติการตาม
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
2) ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่ว ยงานหลั กและกาหนดกรอบการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนาจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
2.2 ติดตามการนาจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การ
ประชุมติดตามรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร/e-report
และการตรวจราชการ
2.3 จั ดทารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้อง
เร่งรัดให้ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
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สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
การบริ ห ารจั ด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ค่านิยม
TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย
(เจ้าภาพหลัก)
1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
3.8300
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ก.พ.ร.)
2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้อยละ 82
ของการดาเนินงานของหน่วยงาน (ศปท.)
3. จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่ได้รับ
ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา (สน.)
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
ร้อยละ 75 ของสถานศึกษา
ไม่ต่ากว่า 30 Mbps (ศทก.)
5. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ได้รับ
5 ฐานข้อมูล
การพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน (ศทก.)
(เพิ่มขึ้น 1 ฐานข้อมูล)
6. ร้ อยละที่ เพิ่ม ขึ้น ของคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สช.)
ของปีที่ผ่านมา
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) (กศน.)
ของปีที่ผ่านมา
8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับการรับรอง
ร้อยละ 80
การประเมินคุณภาพภายนอก (สช.)
9. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ฝึกอบรมเป็น
ร้อยละ 80
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ (สลช.)
10. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
ร้อยละ 80
พั ฒ นาศั ก ยภาพ หรื อ ทั ก ษะด้ า นอาชี พ สามารถมี งานท าหรื อน าไป
ประกอบอาชีพได้ (ศปบ.จชต/สช./กศน.)
11. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ร้อยละ 85
(สสก.)
12. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุก
ร้อยละ 80
หลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเปูาหมาย (กศน.)
13. ร้อยละของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้เทียบกับเปูาหมาย (กศน.)
ร้อยละ 80
14. ร้อยละของกาลังแรงงานทีส่ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 60
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
(เจ้าภาพหลัก)

ค่าเป้าหมาย

ขึ้นไป (กศน.)
15. ร้ อ ยละของผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม/พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ระยะสั้ น
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ (กศน.)
16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทียบกับค่าเปูาหมาย (กศน./สช)
17. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วม
จัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา) (สต./กศน.)
18. จานวนเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
19. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)
20.ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
การพัฒนาและนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ./สคบศ.)

ร้อยละ 64
ร้อยละ 100
3,045 ภาคีเครือข่าย

11 เรื่อง
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนา
1. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้า งและอานาจหน้ าที่ข องหน่ ว ยงานส่ ว นกลางและภูมิภ าคให้
เหมาะสม และเอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ปรั บปรุ งกลไกการบริ หารจั ดการการศึ กษาให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นคุณธรรม ความโปร่งใส
3. พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาในภูมิภาคให้เป็นกลไกการประสานงานการบริหาร
จัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกระจายทั่วประเทศ
4. ปรั บ ปรุ ง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาให้มีความทันสมัย เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
การบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ
ตอบสนองความต้องการใช้งาน
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล กลางด้านการศึกษาของประเทศให้ เป็นเอกภาพ เป็น
ปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
2.3 สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
2.4 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางานและการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพ
2.5 จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. บูรณาการและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกกลุ่มเปูาหมายได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. บูรณาการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศกับ
ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
3. จั ดท าสื่ อ คลั งสื่ อและแหล่ งเรี ยนรู้ ดิ จิ ทั ลที่ มี มาตรฐานในการน าเข้ า จั ดเก็ บ และ
แจกจ่ายข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาให้สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา
5. กาหนดมาตรฐานสื่อ เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน การสารวจ การรวบรวมสื่ อ
ที่นามาใช้ในการจัดทาคลังสื่อที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางานและการ
บริการมีความเหมาะสม ทันสมัย สะดวด รวดเร็วต่อการทางานและการให้บริการ
7. สนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้พอเพียงและเหมาะสมกับการ
บริหาร การบริการ และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความ
มั่นคง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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3.4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยยืดหยุ่นหลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และบริบทของประเทศ
2. พัฒนารูปแบบและบูรณาการการจัดการเรียนรู้การนิเทศการวัดประเมินผล เพื่อ
พัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. ลดวิชาเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น
4. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
6. พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ก ารอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม สั น ติ ศึ ก ษา
ปลูกฝังจิต สานึกด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
4.2 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตาม
สิทธิที่กาหนดไว้
4.3 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเปูาหมาย
แนวทางการพัฒนา
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม
การศึกษา
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของกลุ่มเปูาหมาย
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4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิตด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกการเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ
การศึกษาการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
5.2 ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
5.3 พั ฒนาข้ าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีประสิ ทธิ ภาพด้วยรู ปแบบที่
หลากหลายรวมทั้งนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์
2. ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ให้สัมพันธ์กับการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับระดับและประเภทการศึกษา
3. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลกลางของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดให้
ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน
4. พัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน สาหรับครูที่มีสมรรถนะสูง ครูที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ
5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครูเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้อง
กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
6. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพผู้เรียนเป็น
สาคัญ
7. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาด้ว ยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็น และสมรรถนะวิชาชีพ

39

สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
2. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
4. สนั บ สนุ น การตรวจราชการ และติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2. หน่ ว ยงานมี แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
4. ตรวจ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5. การบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการประสานราชการอย่างมีประสิทธิผล
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สนับสนุนการตรวจราชการ การกากับ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมและจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิตัล
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ยุท ธ์ ศ าสตร์ ที่ 1 ส่ ง เสริ มการพั ฒ นาคุ ณภาพทางการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
กลยุทธ์
1.จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
2. จัดทาแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
3. จัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเสริม สร้า งความมั่ นคงของสถาบันหลั กและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2. ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และด าเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับภาค
4. กากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิช าการ และการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิ ดการบูรณาการใน
ระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการตรวจราชการ การกากับ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธ์
ติดตามและประเมิลผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิตัล
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาระดับภาค
2. จัดทาเว็บไซต์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาระดับภาค
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ/จานวนของโครงการที่ได้ดาเนินการ/สนับสนุน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ระดับความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
3. ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4. ระดับความสาเร็จของการกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
6. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
7. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
8. ร้อยละความสาเร็จการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
1. ตามคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง
หน้า 16 วันที่ 3 เมษายน 2560) ข้อ 5 กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค ตาม
บัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศกาหนด และให้มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และยุ ท ธศาสตร์
ของ การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา
3) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดการ
พัฒ นาอย่ างบู ร ณาการในระดับ พื้ น ที่ของหลายจัง หวัด โดยยึดการมีส่ ว นร่ว มและประโยชน์สุ ขของ
ประชาชนเป็นหลัก
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
42

2. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2560 และคาสั่งสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ที่ 56/2560 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิด ชอบ ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 แบ่งหน่วยงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ดังนี้
1) กลุ่มอานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(2) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
(3) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสานักงานศึกษาธิการภาค
(4) ดาเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงาน และการควบคุมภายใน
(5) ดาเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(6) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
(7) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
และการพัฒนาด้านอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้ง
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ
(3) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระต้นภาค
(4) กากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติ fตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศต้าน
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(6) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทั ล
เพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิตชอบ
(7) จั ดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค
(8) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ
สานักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(9) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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3) กลุ่มบริหารงานบุคคล หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) สนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
(2) กากับดูแล เร่งรั ด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
(3) กากับดูแล เร่งรัต ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการในพื้นที่รับผิดชอบ
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกปูองคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ไต้รับมอบหมาย
4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
(2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาระดับภาค
(4) กากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ
และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้
เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
(6) ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
(7) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิตขอบ
(2) กากับดูแล เร่งรัต ติดตามและประเมินผลการดาเนิน ฐานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
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(3) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(4) ติดตามและประเมินผลการตาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ
และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(6) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ค่ า นิ ย มองค์ ก ร
TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
วัฒนธรรมองค์กร
“ข้าราชการสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
เพื่อความสาเร็จขององค์กร”
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อัตรากาลัง
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 มีกรอบอัตรากาลัง รวมทั้งสิ้น 31 อัตรา จาแนกเป็นข้าราชการ 28
อัตรา (อัตราว่าง 10 อัตรา) รายละเอียดดังตาราง
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง
เลขที่

1
2

กลุ่มอานวยการ
นางสายชล จันทรา
นางปิยรัตน์ เขียวดอกน้อย

2235
2240

3
4
5

น.ส.วีณา เพชรบ่อแก
น.ส.เนตรนภา ปาพรหม
- ว่าง (อยู่ระหว่างสรรหา) -

2239
2236
1761

6
7

กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ว่าง - ว่าง -

8
9

- ว่าง น.ส.อาจารี สวนปลิก

ตาแหน่ง

ระดับ

วุฒิ

หมายเหตุ

นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ

ชานาญการพิเศษ
ชานาญงาน

ศษ.บ.
ศษ.บ.

ผู้อานวยการกลุ่ม

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน

บธ.บ.
บธ.บ.
-

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคล
อ32

นิติกร

10

- ว่าง -

นิติกร

11

- ว่าง -

นิติกร

12
13
14
15
16
17

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
นายวัฒนาพงศ์ สาระทันธนสุเมธ
นางสมพร แสงรุ่งเรือง
นายณัฐพร ช่วยบุญ
นายพสุพิช คงพันธุ์
- ว่าง นางชลัยรัตน์ กระทู้

ตาแหน่งว่างมีเงิน

ตาแหน่งใหม่
ตาแหน่งใหม่
ตาแหน่งใหม่
น.ม.

ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

ตาแหน่งใหม่
ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่
ตาแหน่งใหม่
ตาแหน่งใหม่

2252
2257
2245
2242
2253
อ40

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

กศ.ม.
ศษ.ม.
วท.บ.
กศ.ม.

2256
2258
2241
อ49
2250

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ

กศ.ม.
กศ.ม.
รปม.
กศ.ม.

กศ.ม.

ผู้อานวยการกลุ่ม

ตาแหน่งว่างมีเงิน
ตาแหน่งใหม่

กลุ่มตรวจราชการฯ
18
19
20
21
22

น.ส.ปัทมา รัตนพิทักษ์กุล
นายสุขุม เรืองเดช
น.ส.ทิวาพร เมฆไหว
นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี
- ว่าง (อยู่ระหว่างสรรหา) -
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ผู้อานวยการกลุ่ม

ตาแหน่งว่างมีเงิน

ที่
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต ยาฉาย
นายวิจักษณ์ เผือกพ่วง
นางวัชรีพร แพรแก้ว
นายพัฒนา แจ่มเหมือน
-ว่าง-ว่าง-

ตาแหน่ง
เลขที่
2251
2246
2248
2247
2254

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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ระดับ

วุฒิ

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.

หมายเหตุ

ตาแหน่งว่างมีเงิน
ตาแหน่งใหม่

แผนภูมิการบริหารงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 17

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาเขตตรวจราชการที่ 17
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รองศึกษาธิการภาค 17

กลุ่มอานวยการ
1. นางสายชล จันทรา
2. นางปิยรัตน์ เขียวดอกน้อย
3. น.ส.วีณา เพชรบ่อแก
4. น.ส.เนตรนภา ปาพรหม

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
1. นายวัฒนาพงศ์ สาระทันธนสุเมธ
2. นางสมพร แสงรุ่งเรือง
3. นางชลัยรัตน์ กระทู้
4. นายณัฐพร ช่วยบุญ
5. นายพสุพิช คงพันธุ์

กลุ่มตรวจราชการฯ
1. น.ส.ปัทมา รัตนพิทักษ์กุล
2. นายสุขุม เรืองเดช
3. นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี
4. น.ส.ทิวาพร เมฆไหว

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
1. ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต ยาฉาย
2. นายวิจักษณ์ เผือกพ่วง
3. นางวัชรีพร แพรแก้ว
4. นายพัฒนา แจ่มเหมือน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. น.ส.อาจารี สวนปลิก

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (SWOT Analysis)
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17 ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของหน่ ว ยงาน
เพื่อประกอบการกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และการวางแผนดาเนินงานของหน่วยงานที่เหมาะสม
ต่อไป
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์และวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอกับภารกิจและบริบทของพื้นที่
2. อัตรากาลังน้อยกว่ากรอบอัตราที่กาหนด
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ไม่รองรับระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การเปลี่ยนผู้บริหารของหน่วยงานบ่อยทาให้
การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threats)

1. เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่
ของกระทรวงศึกษาธิการตามคาสั่ง คสช.
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2. การสนับสนุนจากหน่วยงานทางการศึกษาและ
และภาคีเครือข่าย

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทาให้การ
ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
2. การให้ ค วามร่ ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศจากหน่ ว ยงานบางส่ ว น ยั ง ไม่
สมบูรณ์และทันเหตุการณ์
3. ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร
ทางเทคโนโลยี ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลยังไม่เป็นเอกภาพ
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