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สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประ เด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณ โดยมุ่งเน้นภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ช่วยสนับสนุนความคิดเห็นและข้อมูลในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับมอบหมายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ตุลาคม 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติคือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และมาตรา 16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564 และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทรโอชา) 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
2.  ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.  ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
4.  ประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนามีสมรรถนะที่เพียงพอในการส่งเสริมการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย รวมถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการศึกษาระดับ
นานาชาติ 
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2.  เครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่สามารถขยายองค์ความรู้ Best 
Practices ให้ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงในการพัฒนาสมรรถนะได้ 

3.  การวิจัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าไปใช้
เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของประเทศไทย    

4.  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในบทบาทของการ
เป็นศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็น แหล่ง

เรียนรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง แสวงหาความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
หน่วยงานเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งหมด  63,478,500 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  63,478,500 
 1. งบด าเนินงาน 9,317,900 
  1.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 5,389,500 
  1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,928,400 
 2. งบลงทุน  38,234,200 
  2.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 34,844,800 
  2.2 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 2,383,600 
  2.3 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  1,005,800 
 3. งบรายจ่ายอ่ืน 15,926,400 
  3.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 9,350,000 
  3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา      6,000,000 
  3.3 งานเจรจาและประชุมนานาชาติ  (ตั้งไว้ที่ สต. สป.) 576,400 
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โครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็น แหล่งเรียนรู้ 
ในการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่น 9 
2. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่น 8 (กิจกรรม : 

หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร) 
3. โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาค 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
6. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง แสวงหาความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับ

หน่วยงานทางการศึกษา (Cost Sharing) 
2. โครงการการประชุมความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือยกระดับการพัฒนาครูและผู้บริหาร

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) 
3. โครงการการประชุมความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือยกระดับการพัฒนาครูและผู้บริหาร

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ญี่ปุ่น) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ 

กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. กิจกรรมการศึกษาความต้องการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 

ควำมเป็นมำ 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติคือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และมาตรา 16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 และนโยบายรัฐบาล (พลเอก 
ประยุทธ์  จันทรโอชา) นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี)  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

2. ก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยกร่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

4. จัดประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดท ารายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

6. เสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขอความ
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

7. เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขออนุมัติใช้ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

8. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 
เป้าหมาย 
1. ความม่ันคง 

1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 
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1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มี
ที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
2. ความม่ังคั่ง 

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ  มีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 

3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปัักกระทรวงศกกาาธิการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติก้านความม่ันคง 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร

จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่ วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ชาติก้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนา
คนรุ่นใหมร่วมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์
ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติก้านการพัฒนาแัะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุาย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ชาติก้านการสร้างโอกาสแัะความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ชาติก้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวกั้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน า ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ง

ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ชาติก้านการปรับสมกุัแัะพัฒนาระบบการบริหารจักการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมี
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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แผนพัฒนาเศราฐกิจแัะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคณุภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคน
ไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน   เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่
กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี    

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ   
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด

ฐานที่ดี ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ     
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
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ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวาง 

รากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่
ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อ
สังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว 
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และ
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ 
และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด 
ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ 
และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็
ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้า
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สู่ระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยัง
เน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และ
แข่งขันได้มากขึน้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการ
ขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การ
ผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการ
แข่งขันท่ีเสรีขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม 
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 
2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
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หลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุ
ภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน 
และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศั กยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจใน
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญ
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับ
ภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรใน
เขตเมือง จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
 

แผนการศกกาาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค        
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ     
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ
สังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
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Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจักการศกกาาเพื่อความม่ันคงของสังคมแัะประเทศชาติ 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
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4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผัิตแัะพัฒนาก าัังคน การวิจัย แัะนวัตกรรมเพื่อสร้างขีก
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 
1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น

เลิศเฉพาะด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย แัะการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค ์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคแัะความเท่าเทียมทางการศกกาา 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ คนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได ้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจักการศกกาาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวกั้อม 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
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2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจักการศกกาา 
เป้าหมาย 
1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได ้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพ้ืนที่ 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเ พ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

นโยบายรัฐบาั (พัเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้  11 ด้าน โดยมีนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 นโยบาย ดังนี้    

นโยบายที่ 1 การปกป้องแัะเชิกชูสถาบันพระมหากาัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอัน
ที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความ
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เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลาย  

นโยบายที่ 2 การรักาาความม่ันคงของรัฐแัะการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น         
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทาง
ทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะ
จัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้ง
ทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด 
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน      
ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มี
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อิทธิพลในทอ้งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มี
ลักษณะสากล เป็นต้น 

นโยบายที่ 3 การักความเหัื่อมั  าของสังคม แัะการสร้างโอกาสเข้าถกงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่ เข้าสู่

ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง
มีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่
ถูกกฎหมายมากข้ึน  

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลใน
บ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 
รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

นโยบายที่ 4 การศกกาาแัะเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิัปะแัะวัฒนธรรม 
4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และ
พัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
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4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู      
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศราฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ ลด

ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ และ
สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้ 
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวก ในด้านต่าง ๆ  แก่นักท่องเที่ยว 

6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนา
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วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 
ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ และ
กึ่งอัตโนมัติ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่ง
หมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ
การเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับ
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทแัะการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน

วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ 
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาแัะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโัยี การ
วิจัยแัะพัฒนา แัะนวัตกรรม 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

นโยบายที่ 9 การรักาาความม่ันคงของฐานทรัพยากร แัะการสร้างสมกุัระหว่างการ
อนุรักา์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
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ขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น 
จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้น
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบ
ทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้
ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นกินที่มีธรรมาภิบาั แัะการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต แัะประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ ประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกัน
หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการ
ขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ           
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ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคย
เป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
โดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยของ
องค์กร ต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศราฐศิัป์) 
 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทร เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของ
พระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน
ในสังกัด 

2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง    
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
ดังนี้ 

1. ก้านความม่ันคง 
แนวทางหััก 
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
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1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและ
พระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์   
เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

1.2 การบริหารจัดการ 
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ก้านการผัิต พัฒนาก าัังคนแัะสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางหััก : ผัิต พัฒนาก าัังคนแัะงานวิจัยที่สอกคั้องกับการพัฒนา

ประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 

2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  

2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน 

2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ
จัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับ
โรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม ่

3. ก้านการพัฒนาแัะเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหััก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1   ถึง

ระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือ
ประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน

เด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-
เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา

ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุน ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ
การอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 

4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ 
วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4 การวัดและประเมินผล  
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผล

คะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาครู  
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1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหา
ครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการ

สอนเพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ  
และการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้ง
การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online 

2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. ก้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค แัะการักความเหัื่อมั  าทางการศกกาา 
แนวทางหััก : โอกาสแัะความเสมอภาคทางการศกกาา 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 

ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง 
No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดย
ชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  

4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่า
เทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

5. ก้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวกั้อม 
แนวทางหััก : พัฒนาหัักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะและน ากลับมา

ใช้ประโยชน์ 
5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : 

ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
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6. ก้านการพัฒนาระบบแัะการบริหารจักการ 
แนวทางหััก : พัฒนาระบบบริหารจักการ 
6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่าง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ านวน 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. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
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. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  

6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศกกาาธิการ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็น

ก าลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
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พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์หััก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ         

ในอนาคต  
4. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่

และประเทศ  
5. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี         

และนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน      

และการกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค  
กัยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจักการศกกาาเพื่อความม่ันคงของชาติ 
กัยุทธ์  
1. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชาย
ขอบ / ชายแดน 

3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผัิตแัะพัฒนาก าัังคน รวมทั งงานวิจัย แัะนวัตกรรม ที่สอกคั้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  

กัยุทธ์ 
1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและ

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
3. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา แัะเสริมสร้างศักยภาพคนตัอกช่วงชีวิต 
กัยุทธ์  
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การ

วัด และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 

4. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศกกาาต่อเนื่องตัอกชีวิตอย่างทั่วถกงแัะเท่าเทียม  
กัยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน    

ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
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2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการ      
ได้อย่างทั่วถึง 

3. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อน ให้

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ       

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่เป็นเอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

7. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ เรียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบจัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

8. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจักการศกกาา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวกั้อม 
กัยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย    

ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจักการให้มีประสิทธิภาพ  
กัยุทธ์ 
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้าง

เครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร            
เพ่ือการศึกษา 

2. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และ
ในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
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3. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเ พ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลงลดความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปัักกระทรวง
ศกกาาธิการ 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ผู้ เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ       

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ  

เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการ

ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด 
ค่านิยม  TEAMWINS 
T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
A = Accountability ความรับผิดชอบ  
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
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เป้าประสงค์รวม 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 
2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ประเก็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ตามประเก็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงาน

และประเทศ 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
กัยุทธ์ภายใต้ประเก็นยุทธศาสตร์  
ประเก็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจักการศกกาาเพื่อความม่ันคง 
กัยุทธ์ 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
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ประเก็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าัังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

กัยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิ

ศึกษา) 
2.2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน

พ้ืนที่และภูมิภาค 
2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของ

ผู้เรียน 
2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ประเก็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
กัยุทธ์ 
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพ้ืนที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 

3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ประเก็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสแัะความเสมอภาคทางการศกกาา 
กัยุทธ์ 
4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ   การเรียนรู้

ตลอดชีวิต  
4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น

เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
ประเก็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมแัะจักการศกกาาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวกั้อม  
กัยุทธ์ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน า

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่และ
ภูมิภาค 

5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ประเก็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจักการให้มีประสิทธิภาพ 
กัยุทธ์ 
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลาง ภาค 

และจังหวัด 
6.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่และภูมิภาคให้สามารถ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
6.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

บริบทของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ แัะบุคัากรทางการศกกาา (สคบศ.) 
 

ประวัติความเป็นมา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง

ส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2522 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 80 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง ท า
หน้าที่ฝึกอบรมหรือพัฒนาผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งพัฒนางานการ
บริหารการศึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การก่อตั้งในครั้งแรกได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงิน  24.07 ล้านบาท  และได้รับ   
ความช่วยเหลือจากธนาคารโลกในรูปเงินกู้เป็นเงิน 28.29 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารสถานที่  
ครุภัณฑ์  วัสดุ   อุปกรณ์  และความช่วยเหลือทางวิชาการ  ส าหรับสถานที่ก่อสร้างได้รับ             
ความอนุเคราะห์จากพระเทพวรเวที เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อมา
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อนุญาตให้ใช้ที่ดิน   
ของวัดไร่ขิง จ านวน 49 ไร่  โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2525 ได้ประกอบพิธี
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วางศิลาฤกษ์  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน หอพักและสถานที่ต่าง ๆ จนเสร็จเรียบร้อย และ
เปิดท าการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527  

 

 
 

รูปภาพ : พระอุบาลคีุณูปมาจารย ์(ปัญญา อินฺทปญฺโญ) 
ที่มา : www.web-pra.com 

 
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา มีภารกิจหลัก คือ ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา

เตรียมผู้บริหารสถานศึกษา (Pre – Promotional Training) และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารประจ าการ ( In – Service 
Training) การพัฒนาเฉพาะสาขาวิชา (Specialized Training) จัดการประชุมนานาชาติ (International 
Conference) ประชุมสัมมนาระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาตามความต้องการของ      
กรม กองต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและแผนพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นปีที่การด าเนินงานตามข้อ
ผูกพันที่มีต่อธนาคารโลกสิ้นสุดลง 

ต่อมารัฐบาลมีการปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และ
ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 
52 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและ
ประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและ
เข้มแข็งทั้งการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง ภารกิจตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทและหน้าที่ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
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ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับสถานภาพของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ให้เป็นส่วนราชการระดับส านัก ชื่อว่า “สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”  โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 122  ตอนที่ 100 ก  เรื่อง  ประกาศ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ลงวันที่  28  ตุลาคม  
2548  ซึ่งระบุอ านาจหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดท านโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ แนะน าและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและแนวทางการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสื่อในการพัฒนา พัฒนารูปแบบและมาตรฐานการฝึกอบรม จัดท า
ฐานข้อมูล  ในการพัฒนา ส่งเสริม ประสานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ประสานงานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
ด าเนินการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นการทดลองน าร่อง หรือการพัฒนา
สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกามาโดยตลอดจนถึง
ปัจจุบัน 

ปัจจุบันสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 2 
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 35 กิโลเมตร และ
ห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ 25 กิโลเมตร และจากการด าเนินงานมาถึงปี พ.ศ. 2561 รวมเป็น
เวลาประมาณ 39 ปี มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด ตามล าดับรายชื่อดังตาราง 
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ตารางรายชื่อผู้บริหารสูงสุกของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศกกาา 
แัะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ แัะบุคัากรทางการศกกาา 

 

ั ากับที่ รายช่ือ ช่วงเวัาที่ก ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศกกาา 

1. นายสุพจน์  สุขกมล 23 สิงหาคม 2522 – 30 กันยายน 2524 

2. นายสนั่น  อินทรประเสริฐ 1 ตุลาคม 2524 – 15 ตุลาคม 2530 

3. นายเดชา  ทองสุวรรณ 16 ตุลาคม 2530 – 7 เมษายน 2534 

4. นายสมศักด์ิ  ตันติสุนทโรดม 8 เมษายน 2534 – 23 พฤศจกิายน 2536 

5. นายอาคม  จันทสุนทร 24 พฤศจิกายน 2536 – 25 มกราคม 2538 

6. นายปราโมทย์  เจนการ 26 มกราคม 2538 – 15 พฤศจิกายน 2542 

7. นายนิพนธ์  แก้วสุทธา 16 พฤศจิกายน 2542 – 1 ตุลาคม 2543 

8. นายทองสุข  มันตาทร 2 ตุลาคม 2543 – 2 ธันวาคม 2544 

9. นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร 21 ธันวาคม 2544 – 28 พฤศจิกายน 2546 

10. ผศ.ดร. ปราโมทย์  เบญจกาญจน์ 28 พฤศจิกายน 2546 – 30 กันยายน 2547 

11. นายสันทัด  สินธุพันธ์ประทุม 16 พฤศจิกายน 2547 – 28 ตุลาคม 2548 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ แัะบุคัากรทางการศกกาา 

1. นายสันทัด  สินธุพันธ์ประทุม 28 ตุลาคม 2548 – 15 ตุลาคม 2550 

2. นายคงศักด์ิ  เจริญรักษ ์ 15 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2552 

3. นายปราณีต  ศรีศักดา 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

4. นายสงบ  อินทรมณี 9 พฤศจิกายน 2553 – 30 กันยายน 2555 

5. นางสาวนฤมล   ไทยวิรัช 1 ตุลาคม 2555 – 20 มิถุนายน 2556 

6. นางวิภารัตน์   รัตนเลิศนาวี 21 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2557 

7. นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์ 19 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

8. นายประเสริฐ  หอมดี 6 ตุลาคม 2558 – 9 ธันวาคม 2559 

9. นายประสิทธิ์  เขียวศรี 14 กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน 
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ตราสัญัักาณ์ 

 
 

รูปภาพ : ตราสญัลักษณ์สถาบันพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนจาก
ตราของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ลักษณะเป็นตรารูปดอกบัวสีขาว เผยอบานออกแล้ว 4 กลีบ 
โผล่เหนือน้ าซึ่งเป็นเกลียวคลื่นสีครามล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัวสีทอง ตัดเส้นด้วยสีด า 16 กลีบ  ตั้งอยู่
บนก้านบัวสีด าถักร้อยต่อกัน 32 ท่อน ภายในดวงตราเหนือดอกบัวมีอักษรไทยเป็นภาษาบาลีลายเส้น  
สีด าว่า “ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต” และภายใต้ดวงตราด้านล่างมีอักษรภาษาไทยสีด าเส้นทึบก ากับไว้ว่า 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

สีประจ าหน่วยงาน 
1.  สีเทา 
2.  สีฟ้า 

 

ความหมายของตราสัญัักาณ์ 
1.  สีเทาอ่อน  หมายถึง  มันสมอง 
2.  สีฟ้า  หมายถึง  อาณาจักรแห่งความรู้อันกว้างใหญ่ไพศาลหาขอบเขตมิได้ประดุจท้องฟ้า 
3.  ดอกบัว  หมายถึง  ปัญญา 
4.  น้ า  หมายถึง  สิ่งที่ท าให้ชุ่มชื่นและก่อให้เกิดชีวิต โดยเฉพาะในการบริหารงาน อาศัยน้ า 4 

อย่าง คือ น้ าใจ (การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่) น้ าค า (พูดสุภาพ ไพเราะ) น้ าแรง (ก าลังแรงกายและแรงใจในการ
ท างาน) และน้ าพัก (การรู้จักพักจิตใจไว้ระยะหนึ่งมิให้เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้าและเกิดความท้อถอย) 

5.  ดอกบัวเหนือน้ า  หมายถึง  ผู้ที่เจริญด้วยปัญญาหรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาที่ดีแล้ว 
6.  กลีบดอกบัวบานแล้ว 4 กลีบ  หมายถึง  ความพร้อมที่จะรับความรู้ตามหลักของ

นักปราชญ์  4 ประการ คือ ฟัง คิด ถาม เขียน 
7.  กลีบบัวรอบ  หมายถึง  ความรู้ซึ่งพึงจะต้องแสวงหารอบตัวเรามีอยู่อีกมาก 
8.  ก้านบัวร้อยต่อกัน  หมายถึง  การรู้จักบูรณาการความรู้และการน าเอาความรู้ ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยอาศัยคุณธรรมเป็นเครื่องค้ าจุนอีกด้วย 
9.  เกลียวคลื่น  หมายถึง  อุปสรรคอันมีมากมายในชีวิต ประดุจเกลียวคลื่น 
10.  “ปญฺญา  นตฺถิ  อฌายโต” เป็นพุทธภาษิต  แปลว่า “ปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ” 
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อ านาจหน้าที่ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ดังนี้ 

(ก)  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(ข)  จัดท านโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(ค)  ให้ค าแนะน า  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

(ง)  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
(จ)  พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม 
(ฉ)  จัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนา 
(ช)  ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
(ซ)  ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(ฌ)  ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็น

การทดลองน าร่อง หรือการพัฒนา 
(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราก าััง 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  มีบุคลากรซึ่งเป็น ผู้บริหาร   

ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 79 คน ประกอบด้วย   
1.  ข้าราชการพลเรือน จ านวน 50 คน 
2.  ข้าราชการครู จ านวน 10 คน 
3.  พนักงานราชการ จ านวน 3 คน    
4.  ลูกจ้างประจ า จ านวน 15 คน   
5.  ลูกจ้างประจ ามาช่วยราชการ จ านวน 1 คน 

ที่มา :   งานบริหารทั่วไป กลุ่มอ านวยการ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

ผู้อ ำนวยกำร 
(นายประสิทธ์ิ  เขียวศรี) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(นางสาวศกลวรรณ  เปลี่ยนข า) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(นางปรียานันท์  เพ็งพุ่ม) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(นายดิเรก  ทรัพย์ประเสรฐิ) 

กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (กทส.) 
(นางณัฎฐ์สิตา  ศิรริัตน์) 

กลุ่มอ ำนวยกำร (กอก.) 
(นางปรียานันท์  เพ็งพุ่ม) 

กลุ่มบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (กบจ.) 
(นายสุวรรณ  ภูติวณชิย์) 

กลุ่มนโยบำยและยทุธศำสตร์ (กนย.) 
(นางสาวบุญทวี  อรุณมาศ) 

กลุ่มควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ (กตป.) 
(นายดิเรก  ทรัพย์ประเสรฐิ) 

กลุ่มพัฒนำผู้น ำ (กพน.) 
(นางสาววาสกุาญจน์  บูท่อง) 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กพค.) 
(นางสาวศกลวรรณ  เปลี่ยนข า) 

กลุ่มพัฒนำมำตรฐำนและส่งเสริมเครือข่ำย (กพม.) 
(นางสาวบุญทวี อรุณมาศ) (รก.หน.) 

กลุ่มวิจัยและพัฒนำ (กวพ.) 
(นางสาวดวงพร  เจียมอมัพร) 



ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ านาจหน้าที่ของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
4. ประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

 

เป้าประสงค์ 
 

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีสมรรถนะที่เพียงพอในการส่งเสริมการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย รวมถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการศึกษาระดับ
นานาชาต ิ
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2. เครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่สามารถขยายองค์ความรู้ Best 
Practices ให้ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงในการพัฒนาสมรรถนะได้ 

3. การวิจัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าไปใช้
เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของประเทศไทย    

4. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในบทบาทของการ
เป็นศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง แสวงหาความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
หน่วยงานเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา  
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน
ทั้งสิ้น  63,478,500 บาท  (หกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
 ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา    

1. งบด าเนินงาน  9,317,900 14.68 
 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 5,389,500   
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,928,400   

2. งบลงทุน  38,234,200 60.23 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  34,844,800  
 - รายการปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

ปรับปรุงอาคารหอ 1  จ านวน 1 แห่ง 
12,430,500   

 - รายการปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
ปรับปรุงอาคารอ านวยการ  จ านวน 1 แห่ง 

22,414,300   

 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  2,383,600  

 - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จ านวน 50 เครื่อง 

1,135,000   

 - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 25 เครื่อง 

715,000   

 - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง 

108,600   

 - โต๊ะพับมีบังตา จ านวน 50 ตัว 175,000   
 - เก้าอี้ประชุม จ านวน 100 ตัว 250,000   

 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  1,005,800  
 - ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล จ านวน 2 ชุด 1,005,800   
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ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

3. งบรายจ่ายอื่น  15,926,400 25.09 
 - โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ   

(นบส.ศธ.) 
9,350,000   

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง  
การศึกษา 6,000,000  9.54 

6,000,000   

 - งานเจรจาและประชุมนานาชาติ (ตั้งไว้ท่ี สต. สป.) 576,400   
 รวมท้ังสิ้น  63,478,500 100.00 

 



 
 

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2561 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2562 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1. งบด าเนินงาน 9,774,700 9,774,700 9,420,300 9,420,300 9,317,900 9,317,900  

2. งบลงทุน  6,228,000  14,321,200  38,234,200  

 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง        

 2.1 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) 

1,214,000       

 2.2 ค่าซ่อมแซมบ้านพักลูกจ้างประจ าแบบเรือนแถวชั้นเดียว ขนาด 20 หนว่ย 5,014,000       

 2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารอเนกประสงค์)   14,321,200     

 2.4  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 50 เครื่อง 

    1,135,000   

 2.5  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 25 เครื่อง 

    715,000   

 2.6  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู 3 เครื่อง 

    108,600   

 2.7  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับมีบังตา 50 ตัว     175,000   

 2.8  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ประชุม 100 ตัว     250,000   

 2.9  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล 2 ชุด     1,005,800   

 2.10 ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปรับปรุงอาคารหอ 1  
จ านวน 1 แห่ง 

    12,430,500   

 2.11 ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปรับปรุงอาคาร
อ านวยการ จ านวน 1 แห่ง 

    22,414,300   
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ที่ 
ประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2560 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 2561 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 2562 
(บาท) 

หมายเหต ุ

3. งบรายจ่ายอ่ืน  21,898,000  19,586,200  15,926,400  

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 9,398,900  6,579,200  6,000,000   

 3.2 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 8,500,800  8,500,800  9,350,000   

 3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภายในประเทศ 3,724,800  3,724,800  4,574,000   

 3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว         4,776,000  4,776,000  4,776,000   

 3.3 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 

3,360,100  3,321,000  -   

 3.4 โครงการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา -  870,000  -   

 3.5 งานเจรจาและประชุมนานาชาต ิ 638,200  315,200  576,400   

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 37,900,700 37,900,700 43,327,700 43,327,700 63,478,500 63,478,500  
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต :  นโยบายและแผนด้านการศกึษา 
กิจกรรม :  การด าเนินงานด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ 

  63,478,500    

1 งบบุคลากร   -    

2 งบด าเนินงาน (งบบริหารจดัการส านักงาน)   9,317,900    

 2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  5,389,500     

 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค  3,928,400     

3 งบลงทุน   38,234,200    

 3.1  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  34,844,800     

 3.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารหอ 1 จ านวน 1 แห่ง  12,430,500     

 3.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารอ านวยการ จ านวน 1 แห่ง  22,414,300     

 3.2  ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน  2,383,600     

 3.2.1  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จ านวน 50 เครื่อง 

 1,135,000     

 3.2.2  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 25 เครื่อง 

 715,000     

 3.2.3  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง 

 108,600     

 3.2.4  โต๊ะพับมีบังตา จ านวน 50 ตัว  175,000     

 3.2.5  เก้าอี้ประชุม จ านวน 100 ตัว  250,000     

 3.3  ค่าครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  1,005,800     

 3.3.1  ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล จ านวน 2 ชุด  1,005,800     
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

4. งบรายจ่ายอ่ืน   15,926,400    

 4.1  โครงการพัฒนานักบริหารระดบัสงูกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)   9,350,000    

 4.1.1  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธกิาร (นบส.ศธ.) รุ่น 9 นักบริหารระดับสูง ของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภายนอก จ านวน 60 คน 

8,650,000  ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 กพน.  

 1) ค่าใช้จ่ายด าเนินการพฒันาในประเทศ  3,874,000     

 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  4,776,000     

 4.1.2  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธกิาร (นบส.ศธ.) รุ่น 8  
(กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตาม
หลักสูตร) 

ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่น 8  
จ านวน 71 คน 

700,000  ต.ค. 61 – ก.พ. 62 กพน.  

 4.2  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   6,000,000    

 4.2.1  โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธกิาร (นบก.ศธ.)   
รุ่นที่ 6 

นักบริหารระดับกลาง 
(ผู้อ านวยการกลุ่ม หวัหน้ากลุ่ม 
หัวหน้าฝา่ยระดับช านาญการพิเศษ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้าราชการส่วนราชการอื่น และ
พนักงานองค์กรของรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 60 คน 

2,900,000  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 กพค.  

 4.2.2  โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 320 คน 

1,500,000  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ทุกกลุ่ม  

 4.2.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพือ่
รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูส่ากล 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. สอศ. 
กศน. สช. และ สป. จ านวน 110 คน 

700,000  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ทุกกลุ่ม  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

 4.2.4  โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
1) หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง

ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
2) หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง

ให้มีและเลื่อน 

1. ส่วนราชการต้นสังกัดและ 
สคบศ. สามารถด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งะผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.  ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณสมบัติใน
การเสนอขอรับการประเมินให้มี
และเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
จ านวน 1 รุ่น 

 

300,000  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 กพค.  

 4.2.5  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

บุคลากร สคบศ. จ านวน    
79 คน 

300,000  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ทุกกลุ่ม  

 4.2.6  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย
ความร่วมมือกับหนว่ยงานทางการศึกษา (Cost Sharing) 

1. หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ 
(Cost Sharing) จ านวน 3 
หน่วยงาน 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สอศ. 
กศน. สช. และ สป. จ านวน     
120 คน 

 

300,000  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ทุกกลุ่ม  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

 4.3  ค่าใช้จ่ายงานเจรจาและประชุมนานาชาติ  (ตั้งไว้ที่ สต. สป.)   576,400    

 4.3.1  โครงการการประชุมความรว่มมอืทางวิชาการเพื่อยกระดับการพัฒนาครู
และผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (สาธารณรัฐประชาชน
จีน) 

มีการประชุมความรว่มมือทาง
วิชาการฯ  จ านวน 1 คร้ัง 

248,600  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 กตป.  

 4.3.2  โครงการการประชุมความรว่มมอืทางวิชาการเพื่อยกระดับการพัฒนาครู
และผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ญี่ปุ่น) 

มีการประชุมความรว่มมือทาง
วิชาการฯ  จ านวน 1 คร้ัง 

327,800  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 กตป.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  49  ] 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิสัยทัศน์ สป. 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ สป. 

พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

พัฒนาก าลังคน การวิจยั 
เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

พัฒนาศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 

สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นองคก์รชั้นน าในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา วิสัยทัศน์ สคบศ. 

ยุทธศาสตร์ สคบศ. 
พัฒนาให้ สคบศ. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนรว่ม 

สร้าง แสวงหาความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายและประชาสัมพันธห์น่วยงานเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พัฒนาการวิจัยเพือ่พัฒนาองค์ความรู ้
ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัต ิ

เพิ่มขีดความสามารถในการ 
ให้บริการเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 9 
2. พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุน่ที ่8  

(กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผล
การพัฒนาตามหลักสูตร) 

3. พัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธกิาร  
รุ่นที่ 6 

4. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ             
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภมูิภาค  

5. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง   
การศึกษาเพือ่รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่สากล 

6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา       
สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โครงการ 

พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา
โดยความรว่มมือกับ

หน่วยงาน 
ทางการศึกษา  

(Cost Sharing) 

การประชุม 
ความร่วมมือทาง

วิชาการเพื่อยกระดับ
การพัฒนาครูและ

ผู้บริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
กับประเทศจีนและ

ประเทศญี่ปุ่น
  

การศึกษาความต้องการ 
จัดฝึกอบรมภายในองค์กรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อการพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดการด าเนินการไว้ 2 ลักษณะ  
คือ 

1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานความก้าวหน้า หรือผลการด าเนินงาน 
หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หรือกิจกรรม หรือหลักสูตร ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป. 301, 
สงป. 302 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานความก้าวหน้า หรือผลการด าเนินงาน หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
หรือกิจกรรม หรือหลักสูตรที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
เป็นรายไตรมาส 

ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส
ต่อปแีละให้มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ                   
รายงานภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ     
รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน ของปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ       
รายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ      
รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 

1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ 
โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
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2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของ
โครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 

2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดย
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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bL<i:;'Vlill.lau1.ilum uua.!'115. iuVi s 

ihJn'i'ill;i 2 rmtJ)!l.IULVl!'ILLa:;m:;u1urn1A\j] 

L V1a~\llJu1~u'lV111 

,;,~;i 2 rn'iu1a~fifl11l.lj~~~~aiil.ICJV1ll rn1~111Ju1 
n11i'in't'11'1Jrn'1n&i n1'iL<'l'll.la~1~tJ1:;aurnwi 

Ufl1J°lV11'ib:a~tJ'i:;~ni,/ LL<i:;rn1\J'i:;l.JdilEl~rlfl11l.lj 

1) 1'11LU'Ufl11 ru i'lflU!'I. 

2) n11tlnaU'il.l~u~fiuuqJ'lf1~miia'i:;~u~u1 
-- ---

3) rn1tJiju"&ili1'il.I 

4) n11i'in'l'11~~11.11utJ1:;LV1!'1 

5) fl1'i"Mfl1'11~~1u11i1~\J'i:;LV1!'1 

-ti·H;i 3 fl1'i<qtJ~<lfl1'i~91J'\.l1 

u~'l..lm':itlljllii.:11'Ubba::m':iti',j1a.:iutl':i::3.J1ru tl':i::.i1tl.:iutl':i::3.J1ru 'W.A. 2562 

agi1u'l..lwN'l..l1f'l':i f'lru1'11':iv ua::uf'la1mvi1.:im':ifin'l!f1 
" ' 

~'U'll'i::ll1tl.I 

11,200 

17,900 

172,200 

985,500 

470,000 

612,000 

501,000 

998,500 

fl.fl.61 

··!···- --+ 
4,776,000 
·----

69,000 

lfl'iina 1 

'l'l.EJ.61 

u.e.i'Un1'i'll~U'A~11.1 

lfl'ii.na 2 

li.fl.61 11.fl.62 n:w.62 ii.fl.62 UJ.EJ.62 

lfl'ima 3 lfl'ill1a 4 

'l'l.fl.62 ii.EJ.62 n.fl.62 a.fl.62 n.EJ.62 



lM 
0\ 

;i lfl'S~n1'S 

2 ILfl'i~m'iww1un1J1wl'S'i~~ufl.:i .. 
m::V1'i'l'IAnlt1Gm'i • ('IJ'l,JflJ'lli~) i'IJ~ • 8 f\'ilm'ili : 

'Vl.~n{!Pi'itfl'iu 'IJ\lfl~flli. ua::m-sfl1tlNam'iWRJ'IJ1 

i;i1i1V1iin{!i;i'i 

n1'l~'1J\J1'11lJ\,Hlfi\)lll'l 

- '11LU\Jn1'l '1..1 llF1Uf'1.· LL<i~ii\1~~~1111'111 

•tb~\:i 2 tl'l~'l!lJU~~n1'HYlBll1U~lin1'l~'1l\J1 
111<i'n11m \JUMG. iuvl 8 

u.N'IJm'itl~u;\.:i1'1Ju.a::m'l'ti'\i1£H1utl'i::i11w tl'i::.i1tl.:iutl'i::i11w vut 2562 

flmu'IJoWRJ'IJ1fll flW1'il1'l'Ei° tta::'l!fla1mV11.:im'l'An'b'1 

~mh::111ru 

700,000 

682,700 

17,300 

\;l.fl.61 

lMw1a 1 

'W.U.61 li.fl.61 

682,700 

UN'Un1'S\.l~m~1'U 

lM-SIJ1a 2 

IJ.fl.62 n.'W.62 iJ.fl.62 UJ.U.62 

9,200 8,100 

lM'SIJ1a 3 l111-s1J1a 4 

'W.fl.62 ii.u.62 n.fl.62 a.fl.62 n.u.62 



l11 ..... 

fi 1111-:1011 
~ut.h::111ru 

u.e.i'Um'i\J~m.:i1'Uu.a::m'it.if'ii1v.:it1\h:::1.11ru \J'i::'ii1\l.:it1\J'i:::1.11ru vu1. 2562 

am,j'UWRJ'U1f'l~ f'ltu1'il1'iV u.a::'4f'llil1mv11.:im'iAmfl 

u.e.i'U01TllnirA~1'U 

\9111m11 II \911111a 2 

Pl.fl.61 'l'UJ.61 li.fl.61 11.fl.62 o.'l"l.62 ii.fl.62 UUJ.62 

3 ilfl'i.:t01'iwt11u1t1ntJ;'lll'l'i~it1na1.:i 

n'i::V1'i'NAnlf1Gm'i (ut1n.f'1!:!.) l'Uvi 6 

2,900,000 17,750 12.200 29,650 424,400 ,320.000 

----·'-"•_,, ____ ·~--~---~~-~·~·-··· 

i'i'1m111fi 1 tl'i:;'l/lJt15u~rn1~>1Ju1 m1:;tl~ut11~'l-1<io~m 
uuo.1'15. iuVi 6 

i'i'1o'i·rnfi 2 tJ1:;'l/11l'lru:;m'ilJfl1'iU~m'i~l'lfl1'i'l-1<i°o~m., 

i'i'1m111fi 3 tl1:;'11lJtiB~rmtlfot11~ ~'IJ'U1 tiilmL.i:; 

L1'1~8~iJ8tJ'i:;bi'J'UfJ<lfl1'i~'IJ'U1 . 

n'10'i'i11fi 4 V1BLUl'lfl1'i~'IJ'U1 'UUiHltl. iu~ 6 LL<i:;lJiJ'U 

i,jju\ll'i uun.l'lo. iuVi 5 

i'i'1m'i11Vi 5 ~1LU'Uf11'i~'IJ'U1 

5.1 rn'i~'IJ'U1\ll1lJ'l-1<i°o~m ru i'll'l'Ul'I. 

5.2 i'in't11~~1uLLmm11mtl~t1uL~t1uinu 
°l'lUlfm'U 1 utl'i:; L'Vll'ILL<1:;11i1~tl'i:!L'Vll'I ('IJ1f.J'IJ8'U) 

--- ---------

17,750 

18,300 

29,650 

104,400 

1,598,200 

1,126,000 

n'1n'i'i11fi 6 t1'i:!'l/lJt15u~rn1i'\1t111v~1ufJ11 LL<l:!LfJmLvf~ 1 5,100 

fJ<lfl1'i~1Lil1.mu11'1'i~fl1'i 

29,650 

104;400 

lP11111a 3 \911111a 4 

'l"l.fl.62 ii.EJ.62 0.11.62 fl.fl.62 o.EJ.62 

883,000 883,000 318,200 5,700 MOO 



;j 

u.~'Um'.itll)u9i.:i1'Uu.a::m'.i t1f ,j1v.:i\Jtl'.i:::1.11ru Ll'l'.i.:im'.i tl'.i::'ii1u.:i\Jtl1:::1.11ru vut 2562 

11mu'U'W'1U'U1fl'.i 1'lru1.-i11v u.a::\Jl'la1mV11.:im1An-~1 " . 
urrun11t1~im~1'U1Lft::miloii.i1v~ut11::u1w 

llll'.iU'lfl 2 II llllW1fl 3 lti1~m11Vtiingfl11ti.-im1u1.Culllil'U lflW1fl 1 
~ut11::u1w 

ii''lJlll'il'lJn1,il1LU'lJ~1'U 

~'Uflil'U~ 2 tl1:::'l/lJ~~~m;t~m1lJid~B~1•wh~<i'n~\l\1 I 32,64°+--------1 

'llufleu;i 3 t11:::a1um1lJ~1lJilunuvnh<M1uViLiim.Uu~ 
• ----. -~--------------·. -t-

'll'Ulll'il'U;j 4 il1LU'lJn11~91l'U1nrjlJLU1VllJ1fllll1UVi 327,360 

~ I j111<i'n~lll_1_ri1_111_u_i;i ________________ ___,___ ___ _ 

.Cu11mu;i 5 t11:::'lllJt1nu~m1a~tlLtl1:::~i;i"1111v~1unTi 1,760 

~huum1~9!Ju1 

.Culll'il'U;j 6 m,~\l\fl1lJLtl1:::tl1:::Liiui:.mm1~9!J'lJ1 7,480 

iJ'Ulll'il'lJn11il1L U'U~1'U 

38,850 .Cufluu;i 2 t11:::'llut1nu~m111.1R11lJiL'iliB~i;i"11111<i'n~m 

.Cu111eu;i 3 tl1:::a1um1u~1lJ~'il~'U-;~,fl~1uviL~m.Uu~ I -I I _1= ____ ][ ___ ___,_ __ ----+-

.Cu111eu;i 4 ii1Lilum1~9!J'U1nrj1lLU1VllJ1!l\l\11lvi 
111<i'n~fl1ri1111ui;i 

.Cu111eu;i 5 t11:::'llut1n~m1a~tlLtl1:::~fl"11,1v~1um1 
il1LU'lJn11~91l'lJ1 

.C~~~u;i 6 m1~\l\fl1lJLtft:::tl1:::Liiui:.mm1~~'U1 

326,120 

5,030 

'Vl'l.bEJ : \J1'VI 



vi lfl'5.:i01'5/'Vlfln\Jfll'5fn1!n'5W/.C'Llfllil'LI 

•_4_·,_··~·-_fi_._-"1_n_ •. _,_ ·,_-__ -t1_··_\W ___ ~_n_-_._aw_· ._-_,_ m ___ ,_- ,_-···~- -
:'1 

·:.,;; _.:;,·,:::;; 
il1'ii!U~1'lfi!LYlil'Wlllol'Ll'1~TU!llii4 

.C'Llfllil'Llvj 1 U'5t'f1l.J1'1l\JtYl141\JL~eJ11~Ltt:J\JLL'1tfi1'Vl\Jfll 
iuflle>Un1'5~1 L iiu~1u 

.C'Llflil'Llvi 2 ti'it'f1:1.Jtlijimm'5 L \1m1:1.JiL ~e>~fllYJ1'vlli'n\'!fll'5 
1-----+~.C'Ll~fll-ei~vi 3 tl'itl11um1:1.J11:1.Jilmiuvii..i1EM1\J~Lficn'llei.:i 

,C'Llfllil'Llvi 4 ~1LU\J01'5iii'lllu1nzj:1.JLU1'vll.J11lfll1l.J~ 

'vlli'n\'!mn1'v!ufll 

.C'Llfllv'LI~ s t1'5::'f1:1.Jtlijuiiim'5011t1LL<i::~i;ivi1'51v~1u01'5 
~1LU\Jm'5iii'lllU1 

u.e.1'\Jm~'l.l~mi.:i1'1Ju.f!::m~l ihhv.:iu'l.l~::1nru lf'l~.:im~ '1.l~::\11tl.:iu'l.l~::1nru w.fl. 2562 

ilt:11oU'l..l~fll'IJ1fl~ f'lru1\11~i:l u.a::'4flfl1mV11.:im~fln~1 

ueru01'5tl~Uii-111'1Juil::n111'U1i1v-:iutl'5:::1.J1ru 

lP17iJ1il 1 lfll'5:1.J1a 2 11 lfll'5ii1a 3 
.:iutl"i::imu 

32,640 

327,360 

1,760 

01 I I · · --+ ---1 1------
"' ii'LlflleJ'LIVJ 6 m'5iiifllfll1l.JLt'1ttl'l::Liiui:.mm'5w'll!u1 

~H~2~~·1·~~H~f1l1a11.:i?~vKn~~KH~1~u~~~~a11~ 
m,~~tiillYl'i~~~. 

~-----.::;_·_;·-·:::,_:,··,,: ..... :. 

iJ'Ufllil'IJVJ 1 ti'5::'f1l.Jl'll\J::YJ1~1ULVleJ'J1~LLt:J\JLt'1::n1'v!\Jfll 

iuflle>Un1'5~1LU\J~1\J 

.C'Llflil'Llvi 2 tl'it'f1l.Jtl~"'iiim'l1i1m~:1.JiL~e>~fllvi1~~n11m 
,C'Llfllil'LI~ 3 tl'itl11\Jl'111l.J~'Jl.Jileinu'vlU11J~1\J~Lfi1J'J'!!'iM 

,C'Llfllil'LI~ 4 ~1Lii~m'5iii'lllu1nzj:1.JLU1'vll.J11Jfll1l.J~ 
..,li'n1Jfll'5fi1..,ufll 

-------

.c'Llfllil'Llvi 5 tl'5t'f1l.Jtlijimm'il11t1Lt<i::~i;ivi1'511J~1um'5 
~1L iium'5iii'll!u1 

32,650 

332,320 

5,030 

2 

'lllU'JV : \J1'1'1 

lfll'5JJ1il 4 



vi 1fl'i~n1'i/'l'lii'n~fl'itn'ilm'iW.C'Llflll'LI 

s 1ll'l'.i-lf11'.iWN'L11flnv111V1e7u~'V11'.i f!l'.iu.a::u1'1a1m 
.. v ' 

V11ilf11'.iA01:!11L~fl'.ifl.:l~Uf11'.iVfl'.i::.lufjrufnW 
m'.iAn't!l1~a1na 

_________ ,,,_,.,, ---.---

5.1 ii'ilnnii: vian~fl'iW1U'Ll1<1ii11'1'Ll::~il1'1'11~ni1ifn1"1fi 
~~ u'L11Vlt1fl11ii1il'Llt11:::'!l1fll!t11 t4iv'Llu.!l:::tl1:::'!l1flii tan 
(CBSEL) 

i'LlflmJfi 1 \J1:;'lll!flru::vl1~1mvieri1~LLt:JULL<i::n1ttu111 
iiu111vunTi~1 L uu~1u 

i'LlflmJfi 2 u1::'!ll!ufiu&lm11 ~m1ll1' tvivt1-rut11~ttli'n'11111 
' ~ '\I q " 

~ I liuflt1uvi 3 \J1:;f11ufl11ll~'ll!iJvt'iuttu1v~1u~L~v1iieN 

i'Llflll'Llfi 4 n. ~1LU\Jn1Tl~'ilJ'U1 (n1'iW'ilJ'W11U\J'i::LVH'\) 

iuflt1'\Jvi 4 ;, -n1'lU.lJl!UL'Vll'lLL!l:; 1 ~fl11lljnv\Jn1'lW'ilJ'U11u 
lii1~UWL'Vll'l 

i'Llflt1'Llfi 4 fl. ~1tuum1w911u1 (m1w911u1tulii1~\J'in'Vll'l) 

.C'Llflt1'1Jfi 5 n. m1\J'l::'llm:a~-u5u"'&lm1a1'1~Lfl~v~iJvm'l 
&\1111'11l!LL<i::tl 1:; i.Dut:J<i 

~u~mufi 5 'IJ. m1&11111'11l!L1<1:;\J1:;i.Dum1m1W'ilJ'U1 

i'Llflll'\Jvi 6 n1'iU'll:'!lllU5u&lm'ii'11ULL!l:;'5'111vl111fM1\Jt:J!l 

m1w911u1 

5.2 ii'iln'i'i:U : 'l'lflfl~P1'.in1111~u.f.l'l.lttl~l!a.ho'\.h::tflfllt1v 

4.0 

.c'Llflll'LI~ 1 tl'l~~llflUJ~vl1~1ULYiv'l1~LLt:J\JLl!l:;n1'\l'Ui11 
iiul'lvum1~1 L uu~1u 
1---~-------------"'-----------------·-·--·----------

.c'Llflll'Llvi 2 \J1:;'!ll!t15U&Jm11~m1ll1'Lvim.1-rut11~ttli'nal'l'l 
---'-- . ' . 

.C'Llfl~'LI~ 3 tJ1:;'11'Uf'l'l1ll~~~~-;;tfu'llU'lCJ~1'U~L~tJ'l~~~-

~~~t1'Llfi 4 ~1LU'Un1'iW'ilJ'U1 

u.e.i'l..lm'.itl~llii.:i1'1Ju.a::m'.i t-ri'ii1v.:iutl'.i:::u1ru bl'l'.i.:1111'.i tl'.i::;i1ll.:iutl'.i::111ru VI.fl. 2562 

amu'IJWN'IJ11'1'.i l'IN1'il1'.iV u.a::u1'1a1mV11.:im'.ifin-~1 " . 
u.erun11t1~imo1'l.lu.!l:::ni11'ii~1v~utl1::111ru 

1flW1il 1 lfl1ii1a 2 11 lfl1ii1a 3 
~ut11::mru 

700,000 

300,000 

950 

33,900 

247,400 

8,225 

4,950 

3,230 

1,345 

11,700 

fl.fl. 61 'l'l.V. 61 li.fl. 61 l!.fl. 62 n.'l'I. 62 ii.fl. 62 · tl!.V. 62 '1'1.fl. 62 

22,000 I 319 ,200 91,000 247,400 

950 33,900 247,400 

'VIU'JV : U1VI 

1flW1il 4 

ii.v. 62 n.fl. 62 ii.fl. 62 n.v. 62 

350 2,300 16,405 1,345 

16,405 1,345 



0\ 
....... 

vi 

u~'IJm'itl~ml.:i1'1Jtta:::nT-a t <ti'ii1v.:iuth:::i.nru Lfl'i.:lm'i tl'i:::'il1tl.:iutl'i:::3.J1tu w.1'1. 2562 

ft'1TU'IJ~lll.l'IJ1fl~ fltu1~1'ifl tta:::'4fla1mvrnm'iflm~11 

ui:rum'ii.Jij~~Tuua::m'i'lihhv~ui.J'l::1nru 

lfl'i~n1'i/'l1~n~(;l'ifn'iln'i'i1J/.C'IJ(;IOJ'IJ l(;l'i!J1tl 1 l(;l'i111a 2 11 l(;l'i111a 3 
~'Ui.J'i::IJ1W 

.C'IJ(;lv'IJvi 5 rn1ifilillil11Jbb<1::u1::i.Dw:mrn1~'ll'U1 I 350 

,C'IJ(;lv'IJfi 6 fl1'iUWlJIJ1.15uifirn1~1iiv1111cM1Llt·J<ifl11~MJ1 2,300 

5.3 n'ilm'i11fl1111711Jiieiti'uflia111 : rn'ii1111J1.11fl'11vm'l'I 

~i.J'l::neiu1'!11;mvn~rn'ifln't+1 'i::m:vi 4 ~fl(;1111Ua:: 
i.J-a::w'IJr.1<tm'li1lllJ'IJ1 

.ff'IJ(;lvUvi 1 th::'!j1J1"1ru::v11~1wi'iwrnLLr.JWb<1::n1'llulil 
'i'.iuliluUn11i111 Lum1u 

,C'IJ\;lv'IJfi 3 u1::a1um11J~11J:iJunU'llU1fJ~1Ll~b~fJ1-ifB~ 
.ffu(;lv'Uvi 4 .;,buurn1~'1lm~nt1m~~u1::miui'!l1ii~ 
V11~rn1i'lm,n 1rn::~ 4 ifililil111Jbb<1::u1::i.Dur.J<11111~'1l"t.11 

,r'IJ(;IB'Ufi 6 nT;1J1::'!j1Jt/~Uififl11~1iivJ111fJ~1Llf.J<lfl11~'1JU1 

100,000 

9,000 

80,800 

10,200 

(;I.fl. 61 'Vl.V. 61 !i.fl. 61 II.fl. 62 n:w. 62 ii.fl. 62 , Ill.ti. 62 'VI.fl. 62 

9,000 n,oop 

2 

'Vlti1V : \J1VI 

l(;l'i!J1tl 4 

a.fl. 62 n.v. 62 



0\ 
I\.) 

f1 lfl1~n1-; 

6 llf'l'a.:!h'l'a-Wfll'IJ1~1J1'Wl'l f'l3 LLil::\!f'lil1fl'lV11<:1 

m-affn~1~f'l11:1Jn11V1'1l11'1J1-u1.U'W 

6.l V1°'n~fl~'L11-ti1oa1'!ln11fliu.n::'l./fl'111W'l'l1~n1'a 

iln'!Yl tie:i'Llu.~~~~ 1~f111 ~~1u. V1ti~~'ll1V111a 01'Llff n't'f1 

1) t1":;'il:i.n1~Lbi<u~11Jnurhm1'11m'liiiua~n1>1 

2) ti'l:;'1l1Jtilju~m'l'0\Jl!uT11'1n~m ~1>1Yi1~ilvm'l'0\Jl!u1 

~11Jnuli1m1'l1m'liiiu'1~n1>1 

3) iil1b U1.Jfl1'j'0\JIJU1~11J nuci1t1'l1'11f11'ltfl1.Ja~ nl'I 

4) r'hnu il11>1m1J ti'l:;Lllui<n ~L-1i1'i'urn'l'0\Jl!u1 Lrn:;m'l 

iil1Liiurn'l'0\Jl!u1 

'l:;v:;~ 1 ti'l:;a1u~1urn'l'0\Jl!u1am'l11u:; (3 fl~~) 

'j:;v:;~ 2 m'l1lntl'l:;aum'lru/ront1lju~~1u1uamui'in1'11 

(3 fl~~) 

'l:;v:;~ :3 a1J1J1.J1l'l(tibbfi:;U1Ll'11.JiJi.Jfln1'lL~V1.Ji (3 fl~~) 
5) l'l(tl LLfi:;'l1£M11.Ji.Jflfl1'liil1LU1.Jn1'l'0\JIJ1.J1b~ci1m1'11rn'l 

tilua~nl'I LLfll; n.fl.l'I. m1u 

6.2 Vl°'O~fl~'U1'li111'!ln1'afllt.ln::'iJ,flfl'lfi'i'tt'\;:iim 

i1n'1rltia~1.1fi.:i~~t~1.1a::L~tl'LILV'U~'.J'lf,l~'U::'°1u1iyn'\'a 
ilifllf u~::?'1aj1t1::1~v1'll1!\! 
-· ~--··-'-·------··-··--·-·-· 

1) rivum'l'0\JIJU1 

2) iil1Liiurn'l'0\Jl!u1 
--·- -- ·- - -------------

3) 111'1~fl1'j'0\JIJ1.J1 

ue.ii.m1-a'll~u~.:i1'1JLLa::m-at'ti'>ii1fN1Ji.h:::1.11w 'll-a::'ii'1u.:iu'll-a:::1.11w 'W.fl. 2562 

~rnu'IJWN'IJ1f'l-a f'lw1;i1-av ua::uf'la1mV11.:im-afln~1 

~'Uti'l"l:IJ11U 

300,000 

150,000 

38,880 

71,580 

34,380 

5,160 

150,000 

fl.fl.61 

" . 
lfl-;1J1a 1 

'l'l.V.61 li.fl.61 IJ.fl.62 

150;000 12,960 

12,960 

LL1.J'Lln1TI.l~m~1'LI 

lfl1111a 2 

n.'1'1.62 ii.fl.62 UJ.V.62 

12,960 12,960 23,860 

12,960 12,960 23,860 

lfl11J1a 3 lfl11J1a 4 

'l'l.fl.62 ii.v.62 n.fl.62 a.fl.62 n.V.62 

23,:860 23,860 11,460 11,460 16,620 

23,860 23,860 11,460 11,460 16,620 



0\ 
(J.) 

vi Lfl'N011 

1 lttn.:in'l-i~9lJ'IJ'l~a,~,,.~1'a'UjH1'2~fll1'.11ti!l~lm<s 
WV!.1'\J.1.fl1u~:l'!Jf'l.arriMY11<inr:i1~11'l!f1 

•• - 'U'·--:-. ·'t 

1. n'ilm.,l.lfmti":;'lll.!Lvlti~Bi:111lll'1'111~fmil1LU'U~1'U 

'UBW~fim 
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