
แผนปฏิบัติราชการ
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ของ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา

(ฉบับตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนท่ีได้รับจัดสรร)
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คำนำ 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 ไตรมาสแรก (ตุลาคม 
2562 – มีนาคม 2563) ของสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง                         
มีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน และงบประมาณ โดยมุ่ งเน้นภารกิจของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือ
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ช่วยสนับสนุนความคิดเห็นและข้อมูลในการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  ฉบับนี้   
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในช่วง 2 ไตรมาสแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนที่ได้รับจัดสรร 

 
 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 พฤศจิกายน 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ   

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
นั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน       
ที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุ
สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สำนักงบประมาณ
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว  ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น 

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ไม่ทัน
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานใน 2 ไตรมาสแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแจ้ง
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนให้กับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาข้ึน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

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

4.  ประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีสมรรถนะที่เพียงพอในการส่งเสริมการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย รวมถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการศึกษาระดับ
นานาชาติ 

2.  เครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่สามารถขยายองค์ความรู้ Best 
Practices ให้ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงในการพัฒนาสมรรถนะได้ 

3.  การวิจัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้
เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
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 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
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งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนที่ได้รับจัดสรร 

แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 7,912,400 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  7,912,400 
 1. งบดำเนินงาน 4,658,900 
  1.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,694,700 
  1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,964,200 
 2. งบรายจ่ายอ่ืน 3,253,500 
  2.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 3,100,000 
  2.1.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ      

(นบส.ศธ.) รุ่น 10 
2,400,000 

  2.1.2  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ      
(นบส.ศธ.) รุ่น 9  (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และ    
การสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร) 

700,000 

  2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ (ตั้งไว้ที่สำนัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.) 

153,500 

  2.2.1 โครงการประชุมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาครุและ
บุคลากรทางการศึกษากับประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียน + 6 

153,500 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

 
ความเป็นมา 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ   

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
นั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน           
ที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุ
สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สำนักงบประมาณ
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว  ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น 

ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สำนักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานใน 2 ไตรมาสแรก (ตุลาคม 2562 - 
มีนาคม 2563) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็น
หน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาข้ึน 
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วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 ไตรมาสแรก 
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
วิธีการดำเนินงาน 

 
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2. กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยกร่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

4. จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดทำรายละเอียด
งาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

6. เสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขอความ
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

7. เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขออนุมัติ ใช้ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

8. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และกำหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - 
มีนาคม 2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) 
 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี 
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน 

ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั ่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั ่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้
ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน       
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู ่ในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง  ๆ 
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ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื ่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น 
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา     
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา 
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค      
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ 
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ     
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ             
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย     
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา
คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณากา รทั้งกับ  
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ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 

2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ       
การลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย         
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น  ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่ วมทำเพ่ือ
ส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น    
การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถ
พ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
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ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ 
บนพื ้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว ่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม และคุณภาพชีว ิต โดยให้
ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ            
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีด
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมี
ความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม       
ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั ้งสิ ้น 23 แผนแม่บท ซึ่ง
เกีย่วข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง  เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการหลักที่จะนำไปสู่จุดหมาย
ปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ 20 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้
กำหนดเอาไว้ ซึ่งก็คือ "ประทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข" โดยมีเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย (1) 
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ
หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยสาระสำคัญประกอบด้วยแผนย่อยจำนวนทั้งสิ้น 5 แผนย่อย ได้แก่ 

1) แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ 
2) แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3) แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
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4) แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 

5) แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
2. ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย อาทิ 
เทคโนโลยีและสื่อที่มีอิทธิพลและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การสร้างบุคลิกภาพของคน
รุ่นใหม่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกไซเบอร์หรือโลกเสมือน ความรักสนุกและรักสบาย ขาดความ
อดทน ขาดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนค่านิยมในการยอมรับคนที่มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม ส่งผล
ให้ในช่วงที ่ผ่านมาประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ คนไทย
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น โดยสาระสำคัญประกอบด้วยแผนย่อยจำนวนทั้งสิ้น 3 แผนย่อย ได้แก่ 

1) แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะและ    
การเป็นพลเมืองที่ด ี

2) แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
3) แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 

3. ประเด ็นที ่  11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิต  ม ุ ่งเน ้นการเสร ิมสร ้าง
สภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วง
ชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน 
และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 
21 รักการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยสาระสำคัญประกอบด้วยแผนย่อยจำนวนทั้งสิ ้น 5      
แผนย่อย ได้แก่ 

1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2) แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
3) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
4) แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
5) แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 

4. ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และใจใฝเ่รียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบ บ
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บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรยีนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้ง
ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้ างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่ างมั่นคง รวมถึงการพัฒนา
กลไกการทำงานในลักษณะการวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวม
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญ 
ประกอบด้วย (1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ ้น โดยสาระสำคัญประกอบด้วยแผนย่อยจำนวนทั้งสิ ้น 2     
แผนย่อย ได้แก่ 

1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

5. ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นทั้งเป้าหมายและ
เครื่องมือกลไกในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถดำเนินการจนบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมี
ขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้
เป็นประเทศไทย 4.0 ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ 
“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยมีเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย (1) 
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ (2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  โดยสาระสำคัญประกอบด้วยแผนย่อย
จำนวนทั้งสิ้น 5 แผนย่อย ได้แก่ 

1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
2) แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
3) แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
4) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
5) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

6. ประเด็นที ่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที ่สำคัญในการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน โดย
พัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่าและอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาการ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสม
องค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้
แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
โดยมีเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น (2)  มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น โดยสาระสำคัญประกอบด้วยแผนย่อยจำนวนทั้งสิ้น 
5 แผนย่อย ได้แก่ 

1) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
2) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
3) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
4) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
5) แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็น

เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1.  ด้านการบริหารราชการแผนดิน 
มีวัตถุประสงค์หลัก เพื ่อ (1) สร้างภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชน สามารถ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที ่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล 
(Customized Public Service) (2) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัดปรับตัวได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance 
Public Service) (3) พัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยืดมั่นใน
คุณธรรม พร้อมนำการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials) (4) พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและ (5) เพ่ือสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความชื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมายรวมอันเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินประกอบด้วย (1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล (2) โครงสรา้ง
องค์กรภาครัฐ เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
ทำงานเพื่อประชาชนโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (3) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล        
มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้
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อย่างเหมาะสม (4) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งกำลังคนที่มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และ (5) 
ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และมีระบบป้องกันการแทรกแชงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มี
อำนาจและอิทธิพล  

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป 6 เรื่อง  ได้แก่ (1) 
บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน (2) ระบบข้อมูลภาครัฐมาตรฐาน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (3) โครงสร้างภาคฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง (4) กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
(5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ (6) การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

2.  ด้านสังคม   
เป้าหมายรวมของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประกอบด้วย ( 1) คนไทยมี

หลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (2) สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก (3) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (4) ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเอง
และทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ และ (5) คนไทยมีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมไปสู ่การมีจิต
สาธารณะเพ่ิมข้ึน 

เรื ่องและประเด็นการปฏิรูปที ่ต้องเร่งดำเนินการ 5 เรื ่องสำคัญ ได้แก่ (1) การออม 
สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม (2) การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
(2) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม (2) การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ (5) 
การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ซึ่งประเด็นต่าง ๆ 
เหล่านี้ ได้ผ่านการประชุมรับฟังความเห็นแล้ว 4 ครั้งในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุดรธานี 
นครศรีธรรมราช และเชียงราย โดยผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นล้วนเห็นด้วยกับข้อเสนอแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่มีทั้งแผนการปฏิรูปเป็นรายเรื่อง (agenda based) ได้แก่การปรับปรุงการ
ออม สวัสดิการและการลงทุนเพื่อสังคม การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบใน
สังคม การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม แผนการพัฒนาเชิงพื้นที (area based) ได้แก่ การ
พัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และแผนการจัดกระบวนการเพื ่อขับเคลื ่อนสังคม (social 
movement) ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

3.  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบได้กำหนดผลอันพึงประสงค์ไว้ 6 ข้อ ได้แก่ (1) ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิดโดยรัฐมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย (2) ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้ที่ด้วยความซื่อตรง ( Integrity) 
สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 
(3) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุน
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แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติตต่อ
กับหน่วยงานภาครัฐ (4) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการ
ทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างเคร่งครัด (5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน     
(ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรม เสมอภาค 
โดยเฉพาะมีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิด
จากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม (6) ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

นอกจากนี้ ได้กำหนดประเด็นการปฏิรูปออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการป้องกันและ
เฝ้าระวัง (2) ด้านการป้องปราม (3) ด้านการปราบปราม (4) ด้านการบริหารจัดการ 

4.  ด้านการศึกษา 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 

ได้แก่ (1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (3) ม่งความเป็น
เลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้าง
เสริมธรรมาภิบาล 

ซึ่งกำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น 
ดังนี้ 

เรื ่องที ่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเร ียนรู ้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
(1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือ
การจัดการศึกษา (3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษา
แห่งชาติ (5) การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

เรื ่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การ
พัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา  ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย (2) การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่ (1) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (2) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ 
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (3) การยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู และอาจารย์  มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่
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มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (2) การพัฒนาวิชาชีพครู 
(3) เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม (4) การ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  (5) องค์กรวิชาชีพครู 
และการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เรื ่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๘ ประเด็น ได้แก่ (1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (2) การจัดการ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  (3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและ
ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (5) ระบบความปลอดภัย และระบบ
สวัสดิภาพของผู้เรียน (6) การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและ   
ธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา (8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National 
Institute of Curriculum and Learning) 

เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ (1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา (2) พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา (3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื ่องที ่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่ (1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital 
Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP)) (2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา (big data for education) (3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)   
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้
สื ่อ (media literacy) เพื ่อการรู ้ว ิธ ีการเรียนรู ้ (learning how to learn) ในการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการ์ใช้สื่อและการสื่อสารบน
อินเทอร์เน็ต 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
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เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคณุภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคน
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” หรือเป็นคตพิจน์
ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

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

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6. ยึด “หลักการนำไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี    

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ   
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
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บทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด

ฐานที่ดี ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มี
ความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ     
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวาง 

รากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่
ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว 
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญกับ             
การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั ่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และ
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ 
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และให้ความช่วยเหลือที่เชื ่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด 
ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ 
และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็
ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั ่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิม    
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื ่อลด    
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบ
ไดอ้ย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม 
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 
2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญ
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื ้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา        
การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือ
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับ
ภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรใน
เขตเมือง จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
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ของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค        
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ     
ในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และท่ัวถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ
สังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย
มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 

และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและ         

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ     

เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม    

ทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ        

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร      

ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

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

ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม      

ที่พึงประสงค ์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ คนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม    

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ         

นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ             

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได ้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพ้ืนที่ 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเง ินเพื ่อการศึกษาที ่ส ่งผลต่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยได้

กำหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้  (1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  (2) การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ (3) การทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม (4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย (6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  (7) การ
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก (8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช ่วงว ัย (9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประก ันทางส ังคม  (10) การฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (11) การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม  โดยมีนโยบายหลักที่เก่ียวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์มี
ความสำคัญยิ ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทยรัฐบาลถือเป็นหน้าที ่สำคัญที ่จะเชิดชูสถาบัน
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พระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ ่งรัฐบาลมีนโยบาย
ดำเนินการ ดังนี้  

1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญ 

1.2 ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดำริ  

1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 

นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ 

2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 
2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วน

ร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  

2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ  
นโยบายที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ

ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ด ี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา          
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย 
เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ  
3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความชื่อสัตย์ การมี

วินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี  
3.3 ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง  
3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 

ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย      
ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในการ
พัฒนาและสร้างความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก  
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม  
4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
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4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน  
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา
ตามศักยภาพ  

8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สำหรับศตวรรษที่ 21  

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง  
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน  
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง  
8.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้อง 

8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมโดยรัฐบาลได้
กำหนดนโยบายการดำเนินการ ดังนี้ 

11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการประกอบ

ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ

ภาครัฐ 
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11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน 
11.8 กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง  ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน                

(2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  (3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือ
รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม                     
(5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน (6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู ่อนาคต                
(7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 (8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายราชการประจำ (9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ (10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน (11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ
อุทกภัย (12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพ่ือ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ใหมใ่นระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื ่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรม จริยธรรมที่จำเป็นในการ
ดำเนินชีวิต 

นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ
และอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น ลดข้อจำกัดด้าน
กฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน  แก้ไขกฎหมายที่ไม่    
เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
และภาคธุรกิจ 
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ) 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
หลักการ 

1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ  ทั้งผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน

สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 

เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที ่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และ                 

ยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
4. เรียนรู ้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื ่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู ้จาก

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
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2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและ
การมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

ระดับอาชีวศึกษา 
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน 

ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง

ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง

ตามความต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ

หน่วยจัดการศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยปรับปรุง

สาระสำคัญให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา
สื่อสารอธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ
ราชการ ต ิดตาม ประเม ินผลในระด ับนโยบาย และจ ัดทำรายงานเสนอต ่อร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กำหนด
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ    

ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
5. วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
เป้าประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 
3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ

ความเป็นครูมีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาคและเหมาะสมกับช่วงวัย 

5. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

6. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ 
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7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่  

8. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ 

9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การว ิจ ัย และนว ัตกรรม เพื ่อสร ้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา                   

การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นที่พิเศษ  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแก้ไขปัญหาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
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2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกระดับและประเภท 
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความ
ต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

4. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ มีความ
เป็นพลเมือง และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพตอบสนองความ

ต้องการผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
2. ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
4. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ       

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื ่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที ่เป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน 

5. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ

สนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย

ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ             
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้าง

เครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับ
ภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

3. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง 
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่าง

มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของ

ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ค่านิยม  TEAMWINS 
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
A = Accountability ความรับผิดชอบ  
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
เป้าประสงค์รวม 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่

จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 

1. จำนวนระบบงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการ 

ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ : 
(กพร. สช. กศน.  
สำนักงานก.ค.ศ.) 

2. ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
เกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) 
ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 : 
(ศปท.) 

3. จำนวนกฎหมายและกฎหมายระดับรอง (กฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับการ
จัดทำและปรับปรุงแก้ไขรองรับ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. …. 

ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ : 
(สน. สช. กศน.  

สำนักงาน ก.ค.ศ.) 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 50 : 
(สช.) 

5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/
สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 45 ขึ้นไป : 
(กศน.) 

6. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมือง เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา  

ร้อยละ 3 : 
(สนย.) 

7. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษา
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

เพ่ิมข้ึนเป็น 9.9 ปี : 
(กศน.) 

8. จำนวนผู้เรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่เข้าถึงการศึกษาปฐมวัยต่อ
กลุ่มอายุเด็กปฐมวัย 

 (สช.,ศทก.) 

9. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 : 
(สอ. กศน. สช. สคบศ. 

สำนักงาน ก.ค.ศ.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถที่สนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ ่มเป้าหมายเพื ่อเสริมสร้างความสามัคคี

ปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู ้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมือง           
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 

1.3 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

กลยุทธ์ 
2.1 เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่

และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด 

ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

และความเป็นพลเมือง 
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3.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 

3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

3.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิ
ศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
6.1 พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ

ให้บริการประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น

เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยง ทุกระดับ 

ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ 
6.6 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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บริบทของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 

 
ประวัติความเป็นมา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง

ส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2522 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 80 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง ทำ
หน้าที่ฝึกอบรมหรือพัฒนาผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งพัฒนางานการ
บริหารการศึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การก่อตั้งในครั้งแรกได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงิน  24.07 ล้านบาท  และได้รับ   
ความช่วยเหลือจากธนาคารโลกในรูปเงินกู้เป็นเงิน 28.29 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารสถานที่  
ครุภัณฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์  และความช่วยเหลือทางวิชาการ  สำหรับสถานที่ก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์
จากพระเทพวรเวที เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทาน
สมณศักดิ์ เป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดไร่ขิง จำนวน 49 ไร่  
โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2525 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  เพื่อดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หอพักและสถานที่ต่าง ๆ จนเสร็จเรียบร้อย และเปิดทำการเมื ่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2527  

 

 
 

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

 
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา มีภารกิจหลัก คือ ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา

เตรียมผู ้บริหารสถานศึกษา (Pre – Promotional Training) และพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารประจำการ ( In – Service 
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Training) การพัฒนาเฉพาะสาขาวิชา (Specialized Training) จัดการประชุมนานาชาติ (International 
Conference) ประชุมสัมมนาระดมความคิดเกี ่ยวกับการบริหารการศึกษาตามความต้องการของ      
กรม กองต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและแผนพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นปีที่การดำเนินงานตามข้อ
ผูกพันที่มีต่อธนาคารโลกสิ้นสุดลง 

ต่อมารัฐบาลมีการปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และ
ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 
52 กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและ
ประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและ
เข้มแข็งทั้งการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำอย่างต่อเนื่อง ภารกิจตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทและหน้าที่ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับสถานภาพของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ให้เป็นส่วนราชการระดับสำนัก ชื่อว่า “สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”  โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 122  ตอนที่ 100 ก  เรื่อง  ประกาศ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ลงวันที่  28  ตุลาคม  
2548  ซึ่งระบุอำนาจหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ แนะนำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและแนวทางการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสื่อในการพัฒนา พัฒนารูปแบบและมาตรฐานการฝึกอบรม จัดทำ
ฐานข้อมูล  ในการพัฒนา ส่งเสริม ประสานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ประสานงานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
ดำเนินการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นการทดลองนำร่อง หรือการพัฒนา
สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกามาโดยตลอดจนถึง
ปัจจุบัน 

ปัจจุบันสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 2 
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 35 กิโลเมตร และ
ห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ 25 กิโลเมตร และจากการดำเนินงานมาถึงปี พ.ศ. 2562 รวมเป็น
เวลาประมาณ 40 ปี มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด ตามลำดับรายชื่อดังตาราง 
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ตารางรายชื่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ลำดับที่ รายช่ือ ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 

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 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

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 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 

10. นายศัจธร  วัฒนมงคล 15 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน 
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ตราสัญลักษณ์ 

 
 

รูปภาพ : ตราสญัลักษณ์สถาบันพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนจากตรา
ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ลักษณะเป็นตรารูปดอกบัวสีขาว เผยอบานออกแล้ว 4 กลีบ โผล่
เหนือน้ำซึ่งเป็นเกลียวคลื่นสีครามล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัวสีทอง ตัดเส้นด้วยสีดำ 16 กลีบ  ตั้งอยู่บน
ก้านบัวสีดำถักร้อยต่อกัน 32 ท่อน ภายในดวงตราเหนือดอกบัวมีอักษรไทยเป็นภาษาบาลีลายเส้น  สีดำ
ว่า “ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต” และภายใต้ดวงตราด้านล่างมีอักษรภาษาไทยสีดำเส้นทึบกำกับไว้ว่า 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

สีประจำหน่วยงาน 
1.  สีเทา 
2.  สีฟ้า 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
1.  สีเทาอ่อน  หมายถึง  มันสมอง 
2.  สีฟ้า  หมายถึง  อาณาจักรแห่งความรู้อันกว้างใหญ่ไพศาลหาขอบเขตมิได้ประดุจท้องฟ้า 
3.  ดอกบัว  หมายถึง  ปัญญา 
4.  น้ำ  หมายถึง  สิ่งที่ทำให้ชุ่มชื่นและก่อให้เกิดชีวิต โดยเฉพาะในการบริหารงาน อาศัยน้ำ 4 

อย่าง คือ น้ำใจ (การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่) น้ำคำ (พูดสุภาพ ไพเราะ) น้ำแรง (กำลังแรงกายและแรงใจในการ
ทำงาน) และน้ำพัก (การรู้จักพักจิตใจไว้ระยะหนึ่งมิให้เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้าและเกิดความท้อถอย) 

5.  ดอกบัวเหนือน้ำ  หมายถึง  ผู้ที่เจริญด้วยปัญญาหรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาที่ดีแล้ว 
6.  กลีบดอกบัวบานแล้ว 4 กลีบ  หมายถึง  ความพร้อมที ่จะรับความรู ้ตามหลักของ

นักปราชญ์  4 ประการ คือ ฟัง คิด ถาม เขียน 
7.  กลีบบัวรอบ  หมายถึง  ความรู้ซึ่งพึงจะต้องแสวงหารอบตัวเรามีอยู่อีกมาก 
8.  ก้านบัวร้อยต่อกัน  หมายถึง  การรู ้จักบูรณาการความรู ้และการนำเอาความรู ้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยอาศัยคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนอีกด้วย 
9.  เกลียวคลื่น  หมายถึง  อุปสรรคอันมีมากมายในชีวิต ประดุจเกลียวคลื่น 
10.  “ปญฺญา  นตฺถิ  อฌายโต” เป็นพุทธภาษิต  แปลว่า “ปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ” 
อำนาจหน้าที่ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ดังนี้ 
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(ก)  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(ข)  จัดทำนโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(ค)  ให้คำแนะนำ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

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

ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(ฌ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็นการ

ทดลองนำร่อง หรือการพัฒนา 
(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
 
โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

ผู้อำนวยการ 
(นายศัจธร วัฒนะมงคล) 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
(นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ , นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรณ , นางพรอญัชลี  พกุชาญค้า , นางสาวสรัสวดี มุสกิบุตร) 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กทส.) 
(นางณัฎฐ์สิตา  ศิรริัตน์) 

กลุ่มอำนวยการ (กอก.) 
(นางณัฐชากานต ์เดวสิ) 

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน (กบจ.) 
(นายชิดชยั  ช่างสมบูรณ์) 

กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์ (กนย.) 
(นางปรียานันท์  เพ็งพุ่ม) 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา (กวพ.) 
(นางสาวดวงพร  เจียมอมัพร) 

กลุ่มพัฒนาผู้นำ (กพน.) 
(นางสาววาสกุาญจน์  บูท่อง) 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพค.) 
(นางพรอญัชลี  พกุชาญค้า) 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย (กพม.) 
(นางอรวรรณ  บุญประคอง) 



[  38  ] 
 

อัตรากำลัง 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  มีบุคลากรซึ ่งเป็น ผู ้บริหาร   

ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 72 คน ประกอบด้วย   
1.  ข้าราชการพลเรือน จำนวน 46 คน 
2.  ข้าราชการครู จำนวน 8 คน 
3.  พนักงานราชการ จำนวน 2 คน    
4.  ลูกจ้างประจำ จำนวน 14 คน   
5.  ข้าราชการพลเรือนมาช่วยราชการ จำนวน 1 คน    
6.  ลูกจ้างประจำมาช่วยราชการ จำนวน 1 คน 

ที่มา :   งานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 



ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่าง แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มากำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 (ตุลาคม 
2562 – มีนาคม 2563) ใน 2 ไตรมาสแรก ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี้  
 

วิสัยทัศน ์
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
พันธกิจ 

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

ทางการศึกษา 
4. ประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

 
เป้าประสงค ์

 
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนามีสมรรถนะท่ีเพียงพอในการส่งเสริมการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย รวมถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการศึกษาระดับ
นานาชาต ิ

2. เครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่สามารถขยายองค์ความรู้ Best 
Practices ให้ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงในการพัฒนาสมรรถนะได้ 
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3. การวิจัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้
เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของประเทศไทย    

4. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในบทบาทของการ
เป็นศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง แสวงหาความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
หน่วยงานเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา  

 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
ใน 2 ไตรมาสแรก ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตนโยบายและ
แผนด้านการศึกษา กิจกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน  7,912,400 บาท            
(เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
 ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา    

1. งบดำเนินงาน  4,658,900 58.88 
 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,694,700   
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,964,200   

2. งบรายจ่ายอื่น  3,253,500 41.12 
 - โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 3,100,000   
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ (ตั้งที ่สต.สป.) 153,500   
 รวมท้ังสิ้น  7,912,400 100.00 

 



 
 

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2561 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2562 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2563 

(ต.ค.62 – มี.ค. 63) (บาท) 
หมายเหต ุ

1. งบดำเนินงาน 9,420,300 9,420,300 9,317,900 9,317,900 4,658,900 4,658,900  
2. งบลงทุน  14,321,200  38,234,200  -  
 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง        
 2.1 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) 
       

 2.2 ค่าซ่อมแซมบ้านพักลูกจ้างประจำแบบเรือนแถวชั้นเดียว ขนาด 20 หนว่ย        
 2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ (อาคารอเนกประสงค์) 14,321,200       
 2.4  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 50 เครื่อง 
  1,135,000     

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

  715,000     

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

  108,600     

 2.7  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับมีบังตา 50 ตัว   175,000     
 2.8  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุม 100 ตัว   250,000     
 2.9  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล 2 ชุด   1,005,800     
 2.10 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปรับปรุงอาคารหอ 1  

จำนวน 1 แห่ง 
  12,430,500     

 2.11 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปรับปรุงอาคาร
อำนวยการ จำนวน 1 แห่ง 

  22,414,300     

3. งบรายจ่ายอ่ืน  19,586,200  15,926,400  3,253,500  
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 6,579,200  6,000,000  -   
 3.2 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 8,500,800  9,350,000  3,100,000   
 3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภายในประเทศ 3,724,800  4,574,000  3,100,000   
 3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว         4,776,000  4,776,000  -   
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ที่ ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2561 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2562 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2563 

(ต.ค.62 – มี.ค. 63) (บาท) 
หมายเหต ุ

 3.3 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 

3,321,000  -  -   

 3.4 โครงการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 870,000  -  -   
 3.5 งานเจรจาและประชุมนานาชาต ิ 315,200  576,400  153,500   
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,327,700 43,327,700 63,478,500 63,478,500 7,912,400 7,912,400  
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
ของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิต :  นโยบายและแผนด้านการศกึษา 
กิจกรรม :  การดำเนินงานด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ 

  7,912,400    

1 งบบุคลากร   -    
2 งบดำเนินงาน (งบบริหารจดัการสำนักงาน)   4,658,900    
 2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ  2,694,700  ต.ค. 62 – มี.ค. 63 สคบศ.  
 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค  1,964,200  ต.ค. 62 – มี.ค. 63 สคบศ.  

3. งบรายจ่ายอ่ืน       
 3.1  โครงการพัฒนานักบริหารระดบัสงูกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)   3,100,000    
 3.1.1  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่น 10 นักบริหารระดับสูง ของ

กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภายนอก จำนวน 60 คน 

2,400,000  พ.ย. 62 – มี.ค. 63 กพน.  

 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการพฒันาในประเทศ  2,400,000     
 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  -     
 3.1.2  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธกิาร (นบส.ศธ.) รุ่น 9  

(กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตาม
หลักสูตร) 

ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนา
นักบริหารระดับสูง 

กระทรวงศึกษาธิการ รุ่น 9  
จำนวน 83 คน 

700,000  ธ.ค. 62 – มี.ค. 63 กพน.  

 3.2  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ (ตัง้ไว้ที่สำนักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป.) 

  153,500    

 3.2.1  โครงการประชุมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาครุและบุคลากร
ทางการศึกษากับประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียน + 6 

มีการประชุมความรว่มมือทาง
วิชาการฯ จำนวน 1 ครั้ง 

153,500  ต.ค. 62 - มี.ค. 63 กพม.  
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 วิสัยทัศน์ สป. 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ สป. 

พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

พัฒนากำลังคน การวิจยั 
เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ให้มีคุณภาพ 

สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา วิสัยทัศน์ สคบศ. 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ สคบศ. 
พัฒนาให้ สคบศ. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนรว่ม 

สร้าง แสวงหาความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายและประชาสัมพันธห์น่วยงานเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พัฒนาการวิจัยเพือ่พัฒนาองค์ความรู ้
ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัต ิ

เพิ่มขีดความสามารถในการ 
ให้บริการเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 10 
2. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 9  (กิจกรรม : หลักสตูรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร) 
3.  โครงการประชุมความรว่มมือทางวิชาการในการพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษากับประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียน + 6 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา           
ไดก้ำหนดการดำเนินการไว้ 2 ลักษณะ  คือ 

1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานความก้าวหน้า หรือผลการดำเนินงาน 
หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หรือกิจกรรม หรือหลักสูตร ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซ่ึงกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป. 301, 
สงป. 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานความก้าวหน้า หรือผลการดำเนินงาน หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
หรือกิจกรรม หรือหลักสูตรที่กำหนดไว้ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 
เป็นรายไตรมาส 

ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส
ต่อปแีละให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ                   
รายงานภายในวันที่ 5 มกราคม ของปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ     
รายงานภายในวันที่ 5 เมษายน ของปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ       
รายงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ      
รายงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 

1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ 
โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   

2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของ
โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล 
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 

2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดย
ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ค. 
หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนที่ได้รับจัดสรร) 
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