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ค าน า 
 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำงำนวิจัยกำรน ำนโยบำยของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ  สร้ำงสรรค์งำนวิจัยพัฒนำระบบบริหำร
งบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่มีคุณภำพเร่งวิจัยพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่ได้มำตรฐำน และสร้ำงสรรค์งำนวิจัยกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน ดังนั้น จึงได้จัดท ำเอกสำรเรื่อง “แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63” (หลังผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ) เพ่ือแสดงรำยละเอียดโครงกำรวิจัยฯ ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลที่ได้รับงบประมำณด้ำนกำรวิจัย และใช้เป็น
กรอบในกำรจัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรที่จะด ำเนินงำน  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยน ำ
สำระส ำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560–2579 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร (พ.ศ.2560 -2564) จุดเน้นกำรวิจัยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 นโยบำยและจุดเน้นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(นำยณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำประกอบกำรวิเครำะห์ให้เห็นว่ำ แผนงำน/
โครงกำรวิจัยตำมที่หน่วยงำนในสังกัดเสนอนั้น สอดคล้องตำมทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และคุ้มค่ำ
กับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรจัดท ำแผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จนประสบควำมส ำเร็จมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 
 
 
 
     ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
     ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
เอกสารฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีของการจัดท าแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63 (หลังผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) และได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และคณะท างาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เอ้ือเฟ้ือและอ านวยความสะดวกในการ
จัดท าเอกสารฉบับนี้จนประสบความส าเร็จ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง 
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัย     
และพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป จักขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   
 
 
 
 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
การวิจัยนับเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร เริ่มตั้งแต่การก าหนด

นโยบาย การด าเนินงานตามนโยบาย และการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย โดยขับเคลื่อน            
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยการปฏิบัติตามนโยบายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลไว้ จ านวน 4 แนวทาง 
คือ (1) พัฒนางานวิจัยการน านโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
(2) สร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีคุณภาพ 
(3) เร่งวิจัยพัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มาตรฐาน และ           
4) สร้างสรรค์งานวิจัยการปฏิบัติตามนโยบายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยน างบประมาณมาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ควรริเริ่มจากแผนงาน/โครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร สอดคล้องตามภารกิจ เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตอบสนองนโยบาย และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
แผนงาน/โครงการดังกล่าว มีการบริหารการด าเนินงานตั้งแต่ริเริ่มจนสิ้นสุดโครงการอย่างเป็นระบบมีการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับระดับความสามารถของหน่วยงานในการน าส่งผลผลิตและผลลัพธ์  

 

เป้าหมาย   
 ๑. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนงำนวิจัยที่มีประสิทธิภำพ 
 ๒. บุคลำกรส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีศักยภำพในกำรผลิตงำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม       
ทำงกำรศึกษำ 
 ๓. ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับกำรเผยแพร่และ
น ำไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการจัดท าแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า การจัดท ารายละเอียดโครงการวิจัยฯ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 นั้น ได้น าบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเสนอ
ของบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพ่ือประกอบ   
การวิเคราะห์ให้เห็นว่าแผนงาน/โครงการวิจัยตามที่หน่วยงานในสังกัดได้เสนอนั้นถูกทิศทางต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษา และเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งพอสรุปบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี  
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  
7. ยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560-2564)  
8. จุดเน้นการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9. นโยบายและจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(นายณัฏฐพล ทปีสุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต     
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากร
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  2) ปรับปัจจุบัน เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศในมิติต่าง ๆ และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต  ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประสบกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา 
ทีส่ าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  

1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ    
ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย   
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ     
อย่างบูรณาการ 
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1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย      

การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล     
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
 

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย และ
แนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง ถือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการ   

หลักที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ   
ด้านความมั่นคงได้ก าหนดเอาไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายส าคัญ 
ประกอบด้วย (๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ     
(๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ  และ (๕ ) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่ เป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก าหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ในห้วงระยะเวลา ๕-๑๐-๑๕-๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕ ด าเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัยยะส าคัญ ส าหรับ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ จะด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอ้ือต่อการบริหาร
ประเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นฐานน าไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑–๒๕๗๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศชาติ
พัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖–๒๕๘๐ ที่ว่า 
“ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด โดยสาระส าคัญประกอบไปด้วยแผนย่อย จ านวนทั้งสิ้น 
๕ แผนย่อย ได้แก่ 
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1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง     
เอ้ือต่อการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่ก าหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคี
ปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญคือ การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความส านึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติ 
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  
ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนา
และเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและ
เสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก        
ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส า คัญส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ   
มีรวมทั้งสิ้น ๕ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคง
ของมนุษย์ (๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๓) การพัฒนาการเมือง (๔) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคน    
ในชาติ และ (๕) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง (รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาด้านนี้ 
จะไปปรากฏอยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงของแผนย่อยที่  ๕ 
ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม) 

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง ให้หมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ปี) พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวัง 
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญคือ    
การวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ตามล าดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการ       
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน และ        
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ๔ ประเด็น 
ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจ
อุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 1) ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ และ 2) ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๕ แนวทางประกอบด้วย       
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(๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (๔) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
(๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (๘) การเฝ้าระวัง
และป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑๐) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน (๑๒) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๑๓) การพัฒนา
ประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน (๑๔) การพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และ (๑๕) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี ส าหรับส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ    
มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ รวม ๕ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
ในภาพรวม (๒) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก  (๓ ) การปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๔) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ และ (๕) การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ 

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ   
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อม    
ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับ
ภัยคุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดถึง
สามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
และการพัฒนาประเทศ ได้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพตาม
บทบาทหน้าที่ที่ก าหนด โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญคือ พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง ป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อนจะเกิดแหตุการณ์หรือเหตุการณ์จะลุกลามต่อไป ในขณะเดียวกัน จะต้องมีแผนในการพัฒนาศักยภาพ
กองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งคน เครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติการตลอดจนการฝึกและ
ระบบการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอ และเป็นรูปธรรมในการเผชิญกับภัยคุกคามต่าง ๆ     
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทาแนวทางในการบริหารจัดการ และ/หรือ แผนปฏิบัติการในการเผชิญกับ  
ภัยคุกคามแต่ละมิติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติ แบบบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ  และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ        
ทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบงาน
ข่าวกรองแบบบูรณาการ (๒) การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง และ (๓) การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ
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ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน ตลอดถึงให้สามารถร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยแนวทาง
สันติวิธีอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญคืออาศัยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับและทุกด้าน
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน พร้อมยึดมั่นในหลักความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกประเทศ ให้การด าเนินการ
ต่าง ๆ เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักการสากล บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนย่อย
ด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลย
ภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลย
ภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้าง และธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีกลไกในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม  โดยมีแนวคิดในการด าเนินการ      
ที่ส าคัญคือการปรับโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการของสานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคง        
ให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การบูรณาการ
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (๒) การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง และ (๓) การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ แผนย่อย ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เนื่องด้วยถึงแม้จะมียุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หากมิได้มีการน าไปสู่
การปฏิบัติ หรือน าไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทั้ง ๕ แผนย่อยแล้ว ก็จะท าให้การด าเนินการ    
ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ได้ 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ     
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
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เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่ งยืน 6) การบริหารจัดการ    
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะสามารถ

ต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี หลักการ
ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  

4.1 ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  

 4.2 ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม  

4.3 ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย              
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย       
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

4.4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป ี
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก  

4.5 ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต    
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้น 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้
กว้างขึ้น  

4.6 ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน 
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5. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 

“ประเทศไทยใช้วิจัยและนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน      
๒๐ ปี ด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ที่ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญไว้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย (๑) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ (๒) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
(๓) ระบบโลจิสติกส์ (๔) การบริการมูลค่าสูง และ (๕) พลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ งมีประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ (๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑       
(๓) สุขภาพและคุณภาพชีวิต (๔) การบริหารจัดการน าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 
และ (๕) การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งมีประเด็น  
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) องค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน (๒) องค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและ 
ความเป็นมนุษย์ และ (๓) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ    
ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (๒) บุคลากรและ 
เครือข่ายการวิจัย (๓) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (๔) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (๕) ระบบแรงจูงใจ          
(๖) โครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพแห่งชาติและ (๗) โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพ่ือต่อยอด 
อุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ  
 

6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  
 การจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น
ส่วนหนึ่งของภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยที่เร่งจัดท าเพ่ือน าการวิจัยมาสร้างศักยภาพของประเทศไทย
ในการร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมของประเทศ 10 ประเทศ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย  พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม ทั้ง 10 ประเทศ เรียกวิถีชีวิตในพื้นที่ทั้งภูมิภาคว่าเป็นประชาชนบ้านเดียวกัน ซึ่งเรียกกัน
อย่างเป็นทางการว่า “ประชาคมอาเซียน” หรือ “ASEAN Community : AC” ภายในปี 2563 และต่อมา
ผู้น าอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 
และเพ่ือเร่งรัดเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี ซึ่งประชาคมอาเซียนดังกล่าว 
ประกอบด้วย สามเสาหลัก ได้แก่ เสาหลักแรก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) มีเป้าหมายให้กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน      
มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีเพ่ือมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวร่วมกัน อีกทั้งยังต้องการเพ่ิมอ านาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก เสาหลักที่ส อง       
เป็นการค้ ายันประชาคมอาเซียน คือ เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community : APSC) และเสาหลักที่สาม คือ เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
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(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนนั้น จะละเลย
เรื่องการเมืองและความมั่นคงอาเซียน สังคม และวัฒนธรรมในอาเซียนด้วยกันเองไม่ได้ จึงต้องร่วมกันสร้าง
ความมั่นคง สร้างความเจริญรุ่งเรือง และด ารงวิถีชีวิตอันงดงามในประชาคมอาเซียนไปพร้อม ๆ กันด้วย  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (QSEAN 
Economic Community : AEC) มีการก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัย คือ “การวิจัยเพ่ือน าประเทศไทยมุ่งสู่การ
เป็นประเทศผู้น าในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจการวิจัย 4 พันธกิจ ประกอบด้วย  

1. ส่งเสริมการวิจัยด้านบูรณาการความร่วมมือให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ 
เป็นประเทศผู้น าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ส่งเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ก่อให้ความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม       
ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือการเป็นตลาดเดียว 

3. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ภาษา สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 

4. ส่งเสริมงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่สามารถช่วยสร้างความร่วมมือกับระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 
 

7. ยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตผลงานที่ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 
 1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อกระบวนการวิจัยที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน 
 1.2 สร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้กับนักวิจัยในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
 1.3 ก าหนดกรอบและมาตรฐานการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การน าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน 
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดลิขสิทธิ์บัตรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 สร้างผลงานวิจัยทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างนักวิจัยทางการศึกษาให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 เร่งสร้างบุคลากรด้านการวิจัย 
 3.2 พัฒนานักวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 ส่งเสริม สนับสนุน นักวิจยัรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนานักวิจัยให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและขยายความร่วมมือเครือข่ายวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ฐานข้อมูลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางงานวิจัย 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัย เพื่อพัฒนาก าลังคนระหว่าง
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 

8. จุดเน้นการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 8.1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 8.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 8.3 การพัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 8.4 การพัฒนาและเสริมสร้างระบบบริหาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการจัดการศึกษา และ    
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ 
 8.5 การพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู ผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 8.6 การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

9. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 หลักการ 

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาค         
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
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 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ       
ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ  เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จั ก
และประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือ 

จากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู 
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณ 
 ระดับมัธยมศึกษา  

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา  
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
2. จัดการเรียนรู้ท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็น 

มัคคุเทศก์ 
 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
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การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ 

นโยบายของรัฐบาล 
2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร 

จัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย         

ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณอัตราก าลังตามความ 

ต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด 

การศึกษา  
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอื้อต่อ 

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง      

ที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียนให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย     
ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะ
ในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างบเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ  
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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   3.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564) 41 
         1) วิสัยทัศน์          
         2) พันธกิจ          
        3) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

                    หน้า 
 

3.2 จุดเน้นการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ     42     
      พ.ศ. 2563 มีดังนี ้

         1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือความมั่นคง 
ของสังคมและประเทศชาติ 

2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
    ความเท่าเทียมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

        3) การพัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร  
          การบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

        4) การพัฒนาและเสริมสร้างระบบบริหาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และมีประสิทธิภาพ 

        5) การพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู ผู้สอน  
และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการได้รับงบประมาณ  47 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

  4.1 เปรียบเทียบโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   48 
      แต่ละปทีี่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2563 

  4.2 เปรียบเทียบโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   49 
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 (หลังผ่านการพิจารณาของ 

       คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ตามท่ีเสนอขอ 
      และได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
4.3 สรุปโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการจัดสรร 55 
      งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน  

                           6,286,100 บาท 
  4.4 บัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอและได้รับการจัดสรร 59 
                           งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
                           ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  

4.5 รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ส าหรับการจัดท าแผนงาน          72 
      ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

                    หน้า 
 

ส่วนที่ 5 เงื่อนไขความส าเร็จ                85 
บรรณานุกรม                   86 
คณะท างาน                   87
           



 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ  

.  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและเหตุผล 
 การวิจัยนับเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร เริ่มตั้งแต่การก าหนด
นโยบาย การด าเนินงานตามนโยบาย และการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย โดยขับเคลื่อน            
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางไปสู่    
การปฏิบัติ เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยการปฏิบัติตามนโยบายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  จ านวน             
3 แนวทาง คือ (1) พัฒนางานวิจัยการน านโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ (2) สร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีคุณภาพ (3) เร่งวิจัยพัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มาตรฐาน 
โดยน างบประมาณมาเป็นเครื่องมือในการบริหารให้ เกิดการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ควรริเริ่ม            
จากแผนงาน/โครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สอดคล้องตามภารกิจ เกิดผลผลิตและผลลัพธ์          
ที่ตอบสนองนโยบาย และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าแผนงาน/โครงการดังกล่าวมีการบริหารการด าเนินงานตั้งแต่
ริเริ่มจนสิ้นสุดโครงการอย่างเป็นระบบ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระดับความสามารถ           
ของหน่วยงานในการน าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ และมีการก ากับ ติดตาม และการวัดผลการด าเนินงานที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความก้าวหน้า  และระดับความสามารถในการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และความคุ้มค่า
ของผลผลิตและผลลัพธ์อย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดรายละเอียด
โครงการวิจัยให้ครอบคลุมสาระส าคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
ระยะเวลา ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของงาน และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือจะน าสาระส าคัญดังกล่าวนี้  
ไปขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ     
ที่จะด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ต่อไป  
 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนางานวิจัยการน านโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ     
 2) เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีคุณภาพ  
 3) เพ่ือเร่งวิจัยพัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มาตรฐาน
 4) เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยการปฏิบัติตามนโยบายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
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1.3 วิธีด าเนินการ 

1.3.1 เปรียบเทียบโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551-2563 

1.3.2 เปรียบเทียบโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2558-2563 ตามที่เสนอขอและได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
        1.3.3 สรุปโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 6,286,100 บาท 

1.3.4 สรุปรายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ส าหรับการจัดท าแผนงบประมาณ           
ในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.3.5 สรุปภาพรวมของการจัดท าแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 เล่ม 

1.3.6 จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป ใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 

1.4 ขอบเขตของโครงการ 
1.4.1 เป้าหมายโครงการ (Target group) 

         1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
      2)  บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา 
         3)  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการเผยแพร่
และน าไปใช้ประโยชน์ 
 

1.4.2 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
        1) ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) : ร้อยละ 80 ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) :  นักวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีคุณภาพ 

ในการผลิตงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์  
 

1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัย   
และพัฒนา  
 
 
 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              ๔ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
1.6 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1) สามารถน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาหน่วยงานได้เป็นอย่างดี  
 2) ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าส่งต่อผู้ใช้ประโยชน์      
ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒันานวัตกรรม 

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้น ำบริบทต่ำง ๆ ที่มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีบริบทที่เก่ียวข้อง 7 ข้อ ดังนี้  

1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
2. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
5. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 20 ปี  
6. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น  
7. นโยบำยและจุดเน้นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

(นำยณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
พัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ            
ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง  
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อม สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้       
ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง    

      ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ ดังนี้ 

1.1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคนในทุกภำคส่วนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อมตระหนัก 
ในเรื่องควำมมั่นคง และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 

1.2 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ 
1.3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
    1.4 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกลไกที่สำมำรถป้องกันและขจัดสำเหตุของประเด็นปัญหำ
ควำมมั่นคงที่ส ำคัญ 

2. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ดังนี้ 
2.1 กำรแก้ไขปัญหำควำมมัน่คงในปัจจุบัน 
2.2 กำรติดตำม เฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำที่อำจอุบัติข้ึนใหม่ 
2.3 กำรสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมสันติสุขอย่ำงถำวรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
2.4 กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งทำงบกและทำงทะเล     
3.  กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมม่ันคงของชำติ  

ดังนี้ 
3.1 กำรพัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแห่งชำติแบบบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.2 กำรพัฒนำและผนึกพลังอ ำนำจแห่งชำติ กองทัพและหน่วยงำนควำมมั่นคง รวมทั้ง 

ภำครัฐและภำคประชำชน ให้พร้อมป้องกันและรักษำอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคำมได้ทุกมิติ 
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 
    3.3 กำรพัฒนำระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติและกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมให้มี
ประสิทธิภำพ 
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4. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กรภำครัฐ  
และท่ีมิใช้ภำครัฐ ดังนี้ 
  4.1 กำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
  4.2 กำรเสริมสร้ำงและธ ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและควำมม่ันคงของภูมิภำค 
  4.3 กำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค โลก รวมถึงองค์กรภำครัฐ 
และท่ีมิใช้ภำครัฐ 
     5. กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม ดังนี้ 
  5.1 กำรพัฒนำกลไกให้พร้อมส ำหรับกำรติดตำม เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำควำมม่ันคงแบบองค์รวมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 5.2 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
 5.3 กำรพัฒนำกลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง   
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำร 

ยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต     
โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกร
ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  2) ปรับปัจจุบัน เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ของประเทศในมิติต่ำง ๆ และ 3) สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต  ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคน
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1. กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ เน้นเกษตรคุณภำพสูงและขับเคลื่อนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตทั้งเชิงปริมำณและมูลค่ำ และควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำเกษตร ดังนี้ 

1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ โดยกำรน ำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่นของไทย 
มำเป็นผลิตภัณฑ์กำรเกษตร รวมทั้งสินค้ำท่ีได้รับกำรรับรองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 

1.2 เกษตรปลอดภัย กำรสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องควำมส ำคัญ
ของมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร 

1.3 เกษตรชีวภำพ กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ
ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิต และน ำไปสู่กำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูงจำกฐำน
เกษตรกรรมและฐำนทรัพยำกรชีวภำพ 

1.4 เกษตรแปรรูป กำรปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ รวมทั้ง
นวัตกรรมจำกภูมิปัญญำในกำรแปรรูป 

1.5 เกษตรอัจฉริยะ กำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำเป็นฟำร์ม
อัจฉริยะ  
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2. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต อุตสำหกรรมและบริกำรไทยต้องพร้อมรับมือและสร้ำง 
โอกำสจำกควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของกำรหล่อหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภำพ และเทคโนโลยีทำงกำยภำพเข้ำด้วยกัน ดังนี้ 
  2.1 อุตสำหกรรมชีวภำพ กำรสร้ำงประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือ       
ต่อยอดจำกภำคเกษตรไทยและมุ่งส่งอุตสำหกรรมบนฐำนชีวภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงำน     
ชีวมวล  
  2.2 อุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครบวงจร โดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญด้ำนบริกำร
กำรแพทย์ของไทยเพ่ือสร้ำงอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพ่ือรองรับควำมต้องกำรใช้บริกำรกำรแพทย์
ที่จะเพ่ิมมำกขึ้นทั้งจำกสังคมผู้สูงอำยุ และควำมต้องกำรกำรแพทย์ที่ เพ่ิมขึ้นจำกทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
  2.3 อุตสำหกรรมและบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ โดยกำรใช้ต ำแหน่งที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์
ของประเทศไทยในกำรส่งเสริมกำรคมนำคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐำนกำรผลิตของภูมิภำคเพ่ือกำร
ส่งออกสู่ตลำดโลก 
  2.4 อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ
ที่ไทยมีศักยภำพ เพ่ือกำรพ่ึงพำจำกต่ำงประเทศ และพัฒนำต่อยอดเป็นอุตสำหกรรมส่งออกต่อไป  

3. สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยรักษำกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงท่ีส ำคัญของ 
กำรท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพสูง มุ่งพัฒนำ 
ธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงเพิ่มมำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  3.1ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม กำรส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม โดยกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวผ่ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสินค้ำและบริกำรด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว 
  3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ กำรสร้ำงแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงของ
กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติของโลก ทั้งยัง
มีควำมพร้อมด้ำนกำรบริกำรที่เป็นเอกลักษณ์ 
  3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย ผสำน “ศำสตร์” และควำม
ช ำนำญของกำรดูแลรักษำด้วยภูมิปัญญำไทย กับ “ศิลป์” และควำมละเอียดอ่อนในกำรให้บริกำรแบบไทย 
เพ่ือดึงดูดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและกำรแพทย์ โดยกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม เพ่ือให้เกิด
เป็นเอกลักษณ์กำรให้บริกำรตำมแบบสู่ตลำดระดับสูง 
  3.4 ท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ กำรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงส ำรำญทำง
ทะเลและชำยฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ ำที่มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เนื่องจำกไทยมีจุดเด่นด้ำน
แหล่งท่องเที่ยวทำงน้ ำที่สวยงำมและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย 
  3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค ใช้ประโยชน์จำกที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ในกำรเชื่อมโยงกำร
ท่องเที่ยวกับต่ำงประเทศ เพ่ือขยำยกำรท่องเที่ยวของไทยและภูมิภำคไปพร้อมกัน ผ่ำนกำร เชื่อมโยง       
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและโลจิสติกจำกเมืองหลักสู่เมืองรอง 
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      4. โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับประเทศไทย   
ในกำรก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจอำเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส ำคัญของภูมิภำคเอเชีย ในยุคของ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง ดังนี้ 
  4.1 เชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมไร้รอยต่อ กำรเชื่อมโครงข่ำยคมนำคมระดับภูมิภำคจำก
เอเซียตะวันออกถึงเอเซียใต้อย่ำงไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของกำรคมนำคมให้เป็นระเบีย ง
เศรษฐกิจแห่งเอเชีย เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคม กำรขนส่ง กำรกระจำยสินค้ำ กำรค้ำ กำรลงทุน และ
กำรท่องเที่ยว 
  4.2 สร้ำงและพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
กระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค ยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชน และแก้ปัญหำควำมมั่นคง
บริเวณชำยแดน โดยค ำนึงถึงจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และกำรเสริมซึ่งกันและกันกับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
ของประเทศเพ่ือนบ้ำน 
  4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้ำงศูนย์กลำงเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน
ภูมิภำคคู่ขนำนกับกำรเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส ำคัญของไทย ส่งเสริม      
กำรพัฒนำในเชิงพ้ืนที่ พัฒนำเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเมือง และสร้ำงเมืองเศรษฐกิจเฉพำะด้ำน       
เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงคลัสเตอร์ของเกษตร 
  4.4 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในกำรร่วม
สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมจำกภำคเอกชน มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนวิจัยหรือมหำวิทยำลัยชั้นน ำของโลก 
เพ่ือสร้ำงและถ่ำยทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐำนและเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้จริง 
  4.5 รักษำและเสริมสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหำภำค ด ำเนินกรอบนโยบำยกำรเงิน
และกำรคลังที่ยืดหยุ่นที่พร้อมรองรับควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก และพัฒนำ
นโยบำยให้สอดคล้องกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์โลกและกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต เพ่ือให้
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพเหมำะส ำหรับกำรด ำเนินและลงทุนทำงธุรกิจ 
  5. พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุดใหม่ สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรยุดใหม่
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ กลำง เล็ก วิสำหกิจเริ่มต้น วิสำหกิจชุมชน หรือวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
รวมทั้งเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำรที่มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน ดังนี้ 
      5.1 สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรที่มีควำมสำมำรถ     
ในกำรสร้ำงและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนกำรกำรผลิตและบริกำร กำรจัดกำร และกำรตลำด 
สำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจและบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส โดยกำรสร้ำงและพัฒนำทักษะ 
องค์ควำมรู้รอบด้ำนที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีกำรแข่งขันสูง 
      5.2 สร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของ
ผู้ประกอบกำร โดยกำรจัดหำแหล่งเงินทุ่นและสนับสนุนให้มีช่องทำงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยและน่ำเชื่อถือ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่เหมำะสมกับแต่ละกลุ่ม 
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      5.3 สร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด สนับสนุนและสร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำสู่ตลำด 
ทั้งในและต่ำงประเทศตำมระดับศักยภำพกำรประกอบกำร โดยกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรให้มีอัตลักษณ์
และแบรนด์ที่เด่นชัด 
      5.4  สร้ำงโอกำสเข้ำถึงข้อมูล อนำคตของโลกไร้พรมแดนคือ กำรแข่งขันบนฐำนข้อมูล 
จึงต้องสร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จ ำเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือกำรวำงแผน
ธุรกิจ โดยกำรสร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ผ่ำนระบบออนไลน์  
      5.5 ปรับบทบำทและโอกำสเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ ในกำรพัฒนำและบูรณำกำรกลไก
ภำครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรให้สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน โดยเน้น
ประเด็นกำรเริ่มต้นธุรกิจ กำรขออนุญำตต่ำง ๆ กำรจดทะเบียนทรัพย์สิน กระบวนกำรขอและได้รับสินเชื่อ 
กำรคุ้มครองผู้ลงทุน กำรช ำระภำษี และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ  
 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยม 

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณำกำรร่วมระหว่ำง “ครอบครัว ชุมชน ศำสนำ กำรศึกษำ และสื่อ” ในกำร
หล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถ”ี กำรด ำเนินชีวิต ดังนี้ 
  1.1 กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัว
มีควำมอบอุ่น ด ำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  1.2 กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม นำกรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในสถำนศึกษำ โดยให้สถำนศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และกำรมีจิตสำธำรณะเข้ำไปใน
ทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม 
  1.3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ เพ่ือเผยแผ่หลักค ำสอนที่ดีงำมให้แก่
ประชำชน โดยพัฒนำผู้เผยแผ่ศำสนำให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่ำงตำมค ำสอนที่ถูกต้องของแต่ละ
ศำสนำ 
  1.4 กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน โดยกำรพัฒนำผู้น ำชุมชน     
ให้เป็นต้นแบบของกำรมีคุณธรรม จริยธรรม กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนในกำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ 
ประโยชน์กำรจัดระเบียบสังคม 
  1.5 กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภำคธุรกิจ    
มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล พัฒนำสร้ำงควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในบริษัท   
ทั้งพนักงำนและลูกค้ำ 
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  1.6 กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม    
โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสำรมวลชนปฏิบัติตำมจรรยำบรรณสื่ออย่ำงเคร่งครัด กำรจัดเวลำ และพ้ืนที่
ออกอำกำศให้แก่สื่อสร้ำงสรรค์ 
  1.7 กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้ำงควำม
ตระหนักให้ประชำชนรู้จักหน้ำที่ของตนเอง กำรตรงต่อเวลำ กำรยอมรับควำมหลำกหลำย เห็นคุณค่ำและ
ควำมส ำคัญในกำรประกอบกำรสัมมำอำชีพหรือมีงำนท ำ เน้นกำรพ่ึงพำตนเอง และมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและต่อผู้อื่น 
       2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ช่วงกำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ เพ่ือสร้ำงทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน  
ดังนี้ 
  2.1 ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ 
ส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วย       
นมแม่ กำรส่งเสริมกำรให้สำรอำหำรที่จ ำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน 
  2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลุกฝังควำมเป็นคนดี มีวินัย พัฒนำทักษะควำมสำมำรถกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์  ควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหำหรืออำชญำกรรมต่ำง ๆ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
  2.3  ช่วงวัยแรงงำน ยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน มีกำรท ำงำนตำมหลักกำร
ท ำงำนที่มีคุณค่ำเพ่ือสร้ำงผลิตภำพเพ่ิมให้กับประเทศ 
  2.4 ช่วงวัยผู้สูงอำยุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีกำร
ท ำงำนหลังเกษียณ ผ่ำนกำรเสริมทักษะกำรด ำรงชีวิต ทักษะอำชีพในกำรหำรำยได้ มีงำนท ำที่เหมำะสมกับ
ศักยภำพ มีกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ฟ้ืนฟูสุขภำพ กำรป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอำยุ 
      3. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ ยน
บทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 
  3.1 กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21      
โดยออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง อุดมศึกษำที่มุ่งเน้น
กำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยำกำร อำทิ ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม       
ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ควำมรู้ทำงวิศวกรรมศำสตร์และกำรคิดเพ่ือหำทำง
แก้ปัญหำ ควำมรู้และทักษะทำงศิลปะ 
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  3.2 กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” ท ำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธี       
จัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบำทเป็น
นักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  3.3 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มี
มำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้ำงกำรจัดกำรกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ และให้เอ้ือต่อกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค ทั่วถึง และใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทิภำพ 
  3.4  กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นกำรจัดระบบกำรศึกษำและระบบ
ฝึกอบรมบนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่นผ่ำนกำรพัฒนำกลไกต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ออนไลน์แบบเปิด กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกำรรู้ดิจิทัล กำรมีระบบเทียมโอนประสบกำรณ์ 
ระบบธนำคำรหน่วยกิต มำตรกำรจูงใจให้คนเข้ำสู่กำรยกระดับทักษะ 
  3.5 กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำรวำง
ต ำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภำคอำเซียนและประชำคมโลก บนพ้ืนฐำนของควำมเข้ ำใจลุ่มลึก             
ในประวัติศำสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนำกำรของประเทศเพ่ือนบ้ำน เพ่ิมกำรรับรู้ของคนไทย
ด้ำนพหุวัฒนธรรม 
  3.6 กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นกำรพัฒนำ
ทักษะดิจิทัล ทักษะกำรคัดกรองควำมรู้ องค์ควำมรู้ กำรใช้เทคโนโลยีผสมผสำนกับคุณค่ำของครูไปพร้อมกัน 
และพัฒนำตนเองผ่ำนเทคโนโลยีกำรเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.7 กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยเน้นกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีควำมโดดเด่นเฉพำะสำขำสู่ระดับ
นำนำชำติในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 
      4. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ ภำษำ ตรรกะและคณิตศำสตร์     
ด้ำนทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬำและกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำรตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึง       
ผู้มีควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ดังนี้ 
  4.1 กำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำผ่ำนครอบครัว ระบบสถำนศึกษำ สภำพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้ำงเด็กและเยำวชนไทยมีกำรพัฒนำที่สมดุล มีทำงเลือกในกำรใช้
ศักยภำพพหุปัญญำในกำรด ำรงชีวิต เกิดอำชีพบนฐำนพหุปัญญำที่สังคมยอมรับและเห็นควำมส ำคัญ 
  4.2 กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสม 
ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษผ่ำนกลไกต่ำง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เครื่องมือกำรท ำงำนที่เหมำะสม 
กำรสร้ำงระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยวิจัยกับศูนย์ควำมเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบกำรร่วมมือ กำรมี
กลไกท ำงำนในลักษณะกำรรวมตัวของกลุ่มคนในหลำยสำชำวิชำ 
  4.3 กำรดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถในต่ำงประเทศให้มำ
สร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบกำรท ำงำนชั่วครำวและถำวรตำมควำม
เหมำะสมของเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ  
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      5. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำน กำย ใจ สติปัญญำ และสังคม 
มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงกำรจัดกำรสุขภำวะในทุกรูปแบบที่น ำไปสู่กำรมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะที่ดี      
ได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 
  5.1 กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะ โดยพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะ  
ที่ถูกต้องและเชื่อมถือได้ให้แก่ประชำชน อำทิ  กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของตนเองให้มี            
ควำมเหมำะสม และกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอในกำรด ำรงชีวิต 
  5.2 กำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมสุขภำวะ โดยผลักดันกำรสร้ำงเสริมสุข
ภำวะในทุกนโยบำยที่ให้หน่วยงำนทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสุขภำพของประชำชน 
  5.3 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี  โดยส่งเสริมให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เป็นมิตรต่อสุขภำพและเอ้ือต่อกำรมีกิจกรรมส ำหรับยกระดับสุขภำวะของสังคม 
โดยชุมชนและภำพประชำชนก่อนกำรด ำเนินโครงกำรที่อำจกระทบต่อระดับสุขภำวะ 
  5.4 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัยสนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดี โดยน ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกำรสร้ำงควำมเลิศทำงด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพแบบ
ครบวงจรและทันสมัยที่รวมไปถึงกำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ในกำรให้ค ำปรึกษำ วินิจฉัย และพยำกรณ์       
กำรเกิดโรคล่วงหน้ำ 
  5.5 กำรส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ โดยให้ชุมชนเป็น
แหล่งบ่มเพำะจิตส ำนึกกำรมีสุขภำพดีของประชำชน ผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่เป็นประดยชน์และ
สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสร้ำงสุขภำวะที่พึงประสงค์ระหว่ำงกัน 
      6.  กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มุ่งเน้น
กำรสร้ำงควำมเป็นอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย กำรส่งเสริมบทบำทในกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน 
ครอบครัว และชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ดังนี้ 
  6.1 กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ         
มีพัฒนำกำรสมวัย พัฒนำทักษะชีวิตและกำรเรียนรู้ กำรท ำงำนและกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพของ
ประชำกรแต่ละช่วงวัย 
  6.2  กำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงบรรทัดฐำนที่ดีในสังคม 
กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะของประชำกรให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลก      
ในอนำคต 
  6.3 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ที่มีควำมเชื่อมโยงและ
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลรำยบุคคลที่เก่ียวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต 
     7. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ โดยมุ่ง
ส่งเสริมกำรใช้กิจกำรนันทนำกำรและกีฬำเป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะของประชำชนอย่ำงครบวงจร 
และมีคุณภำพมำตรฐำน ดังนี้ 
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  7.1 กำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย และกีฬำขั้นพ้ืนฐำนให้กลำยเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริม   
ให้เด็ก เยำวชน ประชำชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกำส มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรออกก ำลังกำย กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และกำรเล่มกีฬำบำงชนิดที่มี ควำมจ ำเป็นต่อทักษะในกำร
ด ำรงชีวิต 
  7.2 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก ำลังกำย กีฬำและนันทนำกำร โดยเน้น
กำรจัดกิจกรรมกีฬำ สร้ำงโอกำสและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง 
  7.3 กำรส่งเสริมกำรกีฬำเพ่ือพัฒนำสู่ระดับอำชีพ โดยมุ่งกำรสร้ำงและพัฒนำนักกีฬำ     
ของชำติ กำรเฟ้นหำนักกีฬำที่มีควำมสำมำรถ สร้ำงพ้ืนที่และโอกำสในกำรแข่งขันแสดงศักยภำพ ด้ำนกีฬำ 
นันทนำกำร และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กำรส่งเสริมกำรจัดกีฬำระดับนำนำชำติ และสร้ำงแรงบันดำลใจ       
ในกำรต่อยอดควำมส ำเร็จจำกควำมเป็นเลิศสู่กำรประกอบอำชีพและมีเส้นทำงอำชีพที่มั่นคง 
  7.4 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรเพ่ือรองรับกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรม โดยมุ่งสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรทั้งครูหรือผู้สอนกีฬำ ผู้ตัดสินกีฬำ 
นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ผู้บริหำรกำรกีฬำ อำสำสมัครกีฬำ ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้องต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบและ  
มีมำตรฐำน  

1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ส ำคัญที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มำร่วมขับเคลื่อน โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

1. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ดังนี้ 
1.1 ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เน้นระบบกำรจัดกำรตนเองของเกษตรกรและกำร 

มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก เพ่ือให้เกษตรกรเข้ำถึงฐำนทรัพยำกร กำรวิจัย ควำมรู้ ทั้งทำงด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำกำรผลิตและเป็นผู้ประกอบกำรตลำดห่วงโซ่คุณค่ำ และกำรมีกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก 

1.2 ปฏิรูประบบภำษีและกำรคุ้มครองผู้บริโภค เน้นกำรแก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม  
ปรับปรุงระบบและกลไกในกำรคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีควำมเข้มแข็ง 

1.3 กระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร โดยแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำง     
เขตพ้ืนที่ป่ำทับซ้อนพื้นที่ท ำกินของประชำชน รับรองสิทธิชุมชนในกำรเข้ำใช้ประโยชน์ที่ดิน ก ำหนดมำตรกำร
เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่ำงเป็นธรรม 

1.4 เพ่ิมผลิตภำพและคุ้มครองงำนไทย ให้เป็นแรงงำนฝึกมือที่มีคุณภำพและควำมริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์ มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน โดยส่งเสริมกำรปรับทัศนคติของนำยจ้ำงให้มองลูกจ้ำงว่ำสำมำรถ
เพ่ิมมูลค่ำและคุณค่ำให้กับธุรกิจได้  
  1.5 สร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมและเหมำะกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภำวะ และ
ทุกกลุ่ม เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสร้ำงสภำพแวดล้อม 
โดยเฉพำะผู้พิกำรและผู้สูงวัย 
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  1.6 ลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสโดยตรง 
  1.7 สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณุข และกำรศึกษำ โดยเฉพำะส ำหรับ   
ผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส เน้นกำรกระจำยทรัพยำกรและเพ่ิมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กำรพยำบำล 
ให้กระจำยไปยังพ้ืนที่อ ำเภอ ต ำบล เพ่ือให้สำมำรถดูแลประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง 
  1.8 สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงทั่วถึง เน้นกำรสร้ำง
หลักประกันในกำรเข้ำถึงควำมยติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรพัฒนำกลไกช่วยเลหือผู้มีรำยได้น้อยในกำรต่อสู้
คดีท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนและเพียงพอ 

2. กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดังนี้ 
2.1 พัฒนำศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภำค โดยค ำนึงถึง 

สัดส่วนจ ำนวนประชำกรของจังหวัดบริวำร เพ่ือให้สำมำรถดูแลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำกรได้อย่ำง
ทั่วถึงและมีคุณภำพ 
  2.2 ก ำหนดแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่ำง ๆ เน้นกำร
กระจำยแหล่งอุตสำหกรรมในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงงำนในพ้ืนที่ และกำรพัฒนำภำคบริกำรที่คน      
ในพ้ืนที่สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำร และสำมำรถกระจำยรำยได้ให้เกิดควำมเป็นธรรม 
  2.3  จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงชีวิตและสังคมที่มีคุณภำพและปลอดภัย ให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต โดยพัฒนำระบบผังเมืองของ
ประเทศและผังเมืองระดับพ้ืนที่ พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเมืองและกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกส ำหรับคนทุกกลุ่มอย่ำงทั่วถึง 
  2.4 ปรับโครงสร้ำงและแก้ไขกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือว่ำงระบบและ
กลไกกำรบริหำรงำนในระดับภำค กลุ่มจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบกำรบริหำรงำนในระดับภำค กลุ่มจังหวัด        
ที่เชื่อมโยงกัน และสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภำค 
  2.5 สนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่บนฐำนข้อมูลควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลมิติต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ให้มีควำมถูกต้องแม่นย ำ กำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่จะเอ้ือให้
ประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
  2.6 กำรพัฒนำก ำลังแรงงำนในพ้ืนที่ โดยกำรวำงแผนก ำลังคนที่สอดคล้องกับแผนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และกำรพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต 

3. กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม ดังนี้ 
3.1 สร้ำงสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนกำรรวมตัว 

และดึงพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ  โดยเฉพำะกำรเชื่อมพลังของคนสำมวัย คือ เยำวชนคนรุ่นใหม่ คนวัยท ำงำน
และผู้สูงอำยุให้มำเป็นก ำลังของกำรพัฒนำเพ่ือส่วนรวม  
  3.2 กำรรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ โดยเตรียมควำมพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภำพ และสภำพแวดล้อม โดยเฉพำะกำรออมและกำรลงทุนระยะยำวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอำยุ  
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  3.3 สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม และ
ภำคประชำชน เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของภำคส่วนต่ำง ๆ สนับสนุนกำรจัดตั้งองค์กรภำคประชำสังคม และ
องค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อด ำเนินกิจกรนรมสร้ำงสรรค์ประโยชน์สำธำรณะต่ำง ๆ  
  3.4 ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศและบทบำทของสตรีในกำรสร้ำงสรรค์สังคม  โดย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบำทเพศ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับของสังคมต่อเรื่อ งเพศ
สภำพและควำมเสมอภำคทำงเพศ 
  3.5 สนับสนุนกำรพัฒนำบนฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม ภำยใต้บริบทของสังคมที่มี
ควำมหลำกหลำยมำกขึ้นทั้งฃทำงชำติพันธุ์ ศำสนำ และวิถีชีวิตทำงวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริม
ควำมตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ในกลุ่มชำติ
พันธุ์ให้ควำมส ำคัญกับองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของกลุ่มชน 
  3.6 สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสร้ำงสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุค
ดิจิทัล พัฒนำระบบโครงสร้ำงเครือข่ำยด้ำนข้อมูลเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ ถูกต้อง    
ทันสมัยได้อย่ำงรวดเร็ว 

4. กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง ดังนี้ 
  4.1 ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
วำงแผนชีวิต สุขภำพ ครอบครัว กำรเงินและอำชีพ โดยใช้ข้อมูลควำมรู้ และกำรยกระดับกำรเรียนรู้ของ
ครัวเรือน ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภำคเกษตรและอำชีพอ่ืน ๆ เพ่ือปรับกำรคิดเชิงระบบ กำรวำงแผนอนำคต      
กำรออมและกำรลงทุน กำรดูแลสุขภำพควำมเป็นอยู่ของสมำชิกในครอบครัว 
  4.2 เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงตนเองและกำรพ่ึงพำกันเอง โดยสนับสนุน    
กำรรวมกลุ่มของสมำชิกในชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหำรจัดกำรและมีส่วนร่วม        
ในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง 
  4.3 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงประชำธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุน   
ให้ประชำชนสำมำรถรวมกลุ่มและมีเวทีกลำงเพ่ือสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันและเพ่ือปรึกษำหำรือกิจกำร
ที่เป็นประเด็นสำธำรณะ 
  4.4 สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงปัญญำให้กับชุมชน โดยกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ของชุมชนให้สำมำรถ
ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ     
อย่ำงบูรณำกำร  
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       ประเด็นยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

1. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจ       
ให้เติบโตและมีควำมเป็นธรรมบนควำมสมดุลของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี         
ด้วยเศรษฐกิจชีวภำพ ดังนี้   

1.1 เพ่ิมพูนค่ำของเศรษฐกิจชีวภำพให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้ำงเศรษฐกิจฐำนชีวภำพอุบัติใหม่ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
คุณภำพ 

1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นก ำเนิด โดยเฉพำะสัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตรำกำรสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่น และแหล่งที่อยู่
อำศัยตำมธรรมชำติ 

1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ โดยฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลอง 
และกำรป้องกันตลิ่งและฝำยชะลอน้ ำ มีกำรวำงแผนกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบนพ้ืนฐำนของกำรรักษำ
สมดุลนิเวศ 
  1.4 รักษำและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำย     
พ้ืนที่ป่ำ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรถูกบุกรุก มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ 
และมีกำรบูรณำกำรทุกหน่วยงำนในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรบุกรุกป่ำส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
  1.5 ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตสีเขียวอย่ำง
ยั่งยืน รวมถึงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภคและกำรผลิต วิธีคิด และ     
วิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

      2. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล มุ่นเน้นกำรให้ควำมส ำคัญกับกำร 
สร้ำงกำรเติบโตของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำยควบคู่ไปกับกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งทั้งหมด      
  2.1 เพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจฐำนชีวภำพทำงทะเล โดยเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจภำคทะเลให้มีบทบำทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอินโดจีน
และประชำคมอำเซียน เร่งลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กระจำยประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ทั่วถึง 
  2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ ั ่งทั้งระบบ โดยรักษำแนว
ประกำรังที่ส ำคัญต่อกำรท่องเที่ยว รักษำป่ำชำยเลนที่ส ำคัญต่อกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจก รักษำแหล่งหญ้ำ
ทะเลทีส่ ำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหำยำก  
  2.3 ฟ้ืนฟูชำยหำดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชำยฝั่งทะเลได้รับกำรป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ 
และมีนโยบำยกำรจัดกำรชำยฝั่งแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นองค์รวม โดยจัดกำรชำยฝั่งประเทศไทยทั้งหมด    
แบบบูรณำกำร ชำยฝั่งทะเลได้รับกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ และมีนโยบำยกำรจัดกำรชำยฝั่งที่เหมำะสม 
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  2.4 พัฒนำและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทำงเทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยกำรท่องเที่ยว
ทำงทะเลมีกำรค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและดูแล
ผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชำชนในพ้ืนที่ กำรดูแลควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยวทำงทะเล กำรพัฒนำท่ำเรือ
ทั้งระบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     3. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนแบบสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ มุ่งเน้นลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก และสร้ำงสังคมคำร์บอนต่ ำ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติทั้งระบบ และกำรสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถของประชำชนในกำรรับมือและปรับตัวเพ่ือลดควำมสูญเสียจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบ       
ที่เกี่ยวข้องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ดังนี้ 
  3.1 ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยกำรพัฒนำรูปแบบและแนวทำงกำรจัดกำรเมือง    
เพ่ือมุ่งสู่เมืองคำร์บอนต่ ำ และพ้ืนที่สีเขียวในทุกรูปแบบ 
  3.2 มีกำรปรับตัวเพ่ือลดควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบ           
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยพัฒนำระบบฐำนข้อมูล กำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ 
และระบบเตือนภัยล่วงหน้ำที่รวดเร็ว 
  3.3 มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
ภำครัฐและภำคเอกชน โดยบูรณำกำรนโยบำยและแผนพัฒนำประเทศในทุกสำขำ โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีกำรส่งเสริมสินค้ำและบริกำรคำร์บอนต่ ำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
  3.4 พัฒนำและสร้ำงระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ โดยพัฒนำโครงสร้ำงระบบสำธำรณสุข เครือข่ำยเตือนภัยและเฝ้ำระวังโรคให้มีคุณภำพ
และมีประสิทธิภำพ 
       4. พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมือง        
ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง มีข้อก ำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะกำรคใช้พ้ืนที่ตำมศักยภำพ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  4.1 จัดท ำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือกำรพัฒนำเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมทำงภูมินิเวศอย่ำงเป็นเอกภำพ โดยจัดท ำและพัฒนำ
ระบบกำรเชื่อมโยง จัดกำร และวิเครำะห์ ข้อมูลขนำดใหญ่ เพ่ือกำรจัดท ำแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ 
รวมถึงสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรตำมศักยภำพของภูมินิเวศ 
  4.2 พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีกำรบริหำรจัดกำร
ตำมแผนผังภูมินิเวศอย่ำงยั่งยืน โดยพัฒนำเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน พัฒนำชนบทมั่นคง พัฒนำพื้นที่เกษตรกรรม
ปลอดภัย พัฒนำอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  
  4.3 จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำพเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและค่ำมำตรฐำนสำกล โดยปรับปรุงมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมของประเทศตำมมำตรฐำนสำกล 
และบังคับใช้มำตรฐำนสิ่งแวดล ้อมด้ำนดิน น้ ำ อำกำศ ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกับ    
ทุกภำคส่วนอย่ำงบเคร่งครัด 
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4.4 สงวนรักษำ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำงสถำปัตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐำนธรรมชำติ และฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน           
โดยก ำหนดให้ภำครัฐเป็นแกนกลำงในกำรให้ควำมรู้ ประสำน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรเพ่ิมและ
รักษำพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ในภำพรวมของประเทศ 
  4.5 พัฒนำเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอำสำสมัคร ด้วยกลไกกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในท้องถิ่น โดยกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเมือง ชุมชน และ
เครือข่ำยที่ประกอบด้วย ภำคีส ำคัญตำมบริบทของพ้ืนที่อย่ำงเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกำรพัฒนำร่วมกันในทกระดับ
และพัฒนำศักยภำพ องค์กร เพ่ือกำรพัฒนำเมือง ชุมชน และเครือข่ำยให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอ่ืน      
ในระดับสำกล 
  4.6 เสริมสร้ำงระบบสำธำรณสุขและอนำมัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับควำมสำมำรถในกำร
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ  
       5. พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนำระบบ
จัดกำรน้ ำทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดควำมม่ันคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องกำรจัดกำรและกำรใช้น้ ำทุกภำคส่วน ดังนี้ 
  5.1 พัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมควำมม่ันคงด้ำนน้ ำของประเทศ โดยจัด
ให้มีน้ ำสะอำดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำที่เข้ำถึงได้ มีระบบกำรจัดกำรน้ ำ
ชุมชนที่เหมำะสม 
  5.2 เพ่ิมผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
จำกกำรใช้น้ ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล โดยจัดให้มีน้ ำเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือกำร     
อยู่อำศัย 
  5.3  พัฒนำควำมมั่นคงพลังงำนของประเทศ และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตร        
ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในกำรผลิต
ไฟฟ้ำ 
  5.4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยลดควำมเข้มข้นของกำรใช้พลังงำน โดยสนับสนุน
กำรอนุรักษ์และกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดต้นทุนพลังงำนของประเทศด้วยกำรส่งเสริม    
ผ่ำนเครื่องมือและกลไกทำงกำรเงินและมิใช้กำรเงิน 
  5.5 พัฒนำควำมมั่นคงด้ำนกำรเกษตรและอำหำรของประเทศและชุมชนในมิติปริมำณ
คุณภำพ รำคำ และกำรเข้ำถึงอำหำร 
       6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม    
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนำเครื่องมือและกลไกเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
  6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพที่ดี     
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนำเครื่องมือต่ำง ๆ เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตร        
ต่อสิ่งแวดล้อมของประชำชนและภำคเอกชนให้รองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพในอนำคต  
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  6.2 พัฒนำเครื่องมือ กลไก และระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพ    
ในอนำคต  
  6.3 จัดโครงสร้ำงเชิงสถำบันเพ่ือจัดกำรประเด็นร่วม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
  6.4 พัฒนำและด ำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล  

1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่
ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล     
ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว  
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1. ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว 
  1.1  กำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐได้มำตรฐำนสำกลและเป็นระดับแนวหน้ำ        
ของภูมิภำค ปรับรูปแบบและวิธีกำรด ำเนินกำรของภำครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร และหลำกหลำย
รูปแบบตำมควำมต้องกำรนของผู้รับบริกำร มีควำมร่วมมือกับภำคีอ่ืน ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติงำน
ของภำครัฐให้มีลักษณะบูรณำกำร     
  1.2 ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มำประยุกต์ใช้ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนและแหล่งข้ อมูลต่ำง ๆ 
น ำไปสู่กำรวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ เพ่ือกำรพัฒนำนโยบำยและกำรให้บริกำรภำครัฐ 
        2. ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยง         
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส ำคัญในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในทุกระดับ มีกำรจัดสรรงบประมำณที่มี
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศำสตร์ในทุกระดับ 
  2.1 ให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ ใช้แผนแม่บทตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และนโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
  2.2 ระบบกำรเงินกำรคลังประเทศสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ หน่วยงำน          
ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรเงินกำรคลังของประเทศมีกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกรอบภำรกิจในกำรสนับสนุนและ     
ไม่เป็นอุปสรรคในกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ  
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  2.3 ระบบติดตำมประเมินผลที่สะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติในทุกระดับ      
มีกำรติดตำมประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร และหลังกำรด ำเนินงำน  
      3. ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม   
ในกำรพัฒนำประเทศ พร้อมทั้งมีกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
และส่วนท้องถิ่นให้มีควำมชัดเจน ไม่ซ้ ำซ้อนกัน ดังนี้ 
  3.1 ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสม ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและปรับภำรกิจและพันธกิจของ
หน่วยงำนภำครัฐให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในเชิงบูรณำกำร 
  3.2 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินกำรบริกำรสำธำณะและกิจกรรมสำธำรณะอย่ำงเหมำะสม 
  3.3 ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจและสนับสนุนบทบำทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงำนที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมำภิบำล ในกำรที่จะจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม
สำธำรณะ มีบทบำทเชิงยุทธศำสตร์ระดับพ้ืนที่ 
       4. ภำครัฐมีควำมทันสมัย ทันกำรเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล ดังนี้ 
  4.1 องค์กรภำครัฐมีควำมยึดหยุ่นเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ ปรับโครงสร้ำง
และระบบบริหำรงำนรำชกำรใหม่ในรูปแบบที่มีควำมหลำกหลำย 
  4.2 พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยและ
กำรบิหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีควำมโปร่งใส ยึดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง น ำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล มำใช้ในกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจ 
      5. บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมอือำชีพ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และขับเคลื่อนภำรกิจยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้ 
  5.1  ภำครัฐมีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมควำมยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและคุณภำพภำยใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกกำรวำงแผน ก ำลังคน 
รูปแบบกำรจ้ำงงำน กำรสรรหำ กำรคัดเลือก กำรแต่งตั้ง  
  5.2 บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน มีคุณธรรม และมีกำรพัฒนำ
ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  
       6. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภำคส่วนร่วมต่อต้ำน       
กำรทุจริต ภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
ดังนี้ 
  6.1 ประชำชนและภำคีต่ำง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำยที่เกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน 
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  6.2 บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และควำมซื่อสัตย์สุจริต ก ำหนดให้
เจ้ำพนักงำนของรัฐต้องยึดถือแนวทำงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์บุคคลประโยชน์ส่วนร่วม 
  6.3 กำรปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภำพมีควำมเด็ดขำด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ จัดกำรกับผู้กระท ำควำมผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่ำงตรงไปตรงมำ 
  6.4 กำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบแบบบูรณำกำร 
จัดให้มีกลไกกำรประสำนงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทั้งในระดับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และ   
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
      7. กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น  กฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่ำที่จ ำเป็น ทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งให้กฎหมำยเป็นเครื่องมือ
ในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ ดังนี้ 
  7.1 ภำครัฐจัดให้มีกฎหมำยที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  7.2 มีกฎหมำยเท่ำที่จ ำเป็น ออกแบบกฎหมำยที่รอบคอบรัดกุมเพ่ือแก้ปัญหำอย่ำงตรงจุด
ให้มีควำมสอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวม 
  7.3 กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เท่ำเทียม มีกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 
กำรใช้กฎหมำย บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  
      8. กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค มีควำมเป็นกลำง 
น่ำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
  8.1 บุคลำกรและหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมเคำรพและยึดมั่นในหลักประชำธิปไตย 
เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม 
  8.2 ทุกหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม มีบทบำทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของกำรค้นหำ
ควำมจริง 
  8.3 หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งทำงเพ่ง อำญำ และปกครองมีเป้ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์ร่วมกัน 
  8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทำงเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และกำรมี ส่วนร่วมของ
ประชำชนในกระบวนกำรยุติธรรม  
  8.5 พัฒนำมำตรกำรอ่ืนแทนโทษทำงอำญำ เพ่ือลดทอนควำมเป็นโทษทำงอำญำที่ไม่
จ ำเป็น  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ๒๔ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำภำยใต้ 6 ยุทธศำสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพ่ือให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
บรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์ และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้ำหมำยดังนี ้
   1.1 คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น กำรจัดกิจกรรมของ
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะท้อนควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ และ
กำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่
พิเศษได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 
   1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิต
รูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สถำนศึกษำที่จัดกระบวนกำรเรียนรู้และปลูกฝังแนวทำงกำรจัดกำร   
ควำมขัดแย้งโดยแนวทำงสันติวิธีเพ่ิมขึ้น มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ         
ที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ คือ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
สถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับ
คุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และ
พ้ืนที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชน     
ต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบและแรงงำนต่ำงด้ำว พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำร
จัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ 
ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำยดังนี ้
   2.1 ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีฐำนข้อมูลควำมต้องกำร
ก ำลังคน (Demand) จ ำแนกตำมกลุ่มอุตสำหกรรมอย่ำงครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสำมัญศึกษำ และสัดส่วนผู้เรียนวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสังคมศำสตร์ ก ำลังแรงงำนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรยกระดับคุณวุฒิวิชำชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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   2.2 สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สัดส่วนกำรผลิตก ำลังคนระดับกลำงและระดับสูง จ ำแนกตำม
ระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ในสำขำวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละของสถำบันกำรศึกษำจัดกำรศึกษำรูปแบบทวิภำคี/สหกิจศึกษำ/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงำน
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดเพ่ิมข้ึน จ ำนวนหลักสูตรของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน 
จ ำนวนสถำบันอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่จัดหลักสูตรส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภำคี
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ เอกชน สถำนประกอบกำร สมำคมวิชำชีพและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
   2.3 กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนเมื่อเทียบกับ
ภำครัฐเพ่ิมขึ้น สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงกำร/งำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้/นวัตกรรมที่น ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำต่อประชำกร 10,000 คน เพ่ิมขึ้น 
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทำงปัญญำเพ่ิมขึ้น และผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์    
ในระดับนำนำชำติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำรจัดท ำ
ผลผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้ำหมำย 
ดังนี้ 
   3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณ์และทักษะกำรเรียนรู้       
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมมีวินัย และมีจิต
สำธำรณะเพ่ิมขึ้น สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนกำรสร้ำง
วินัยจิตสำธำรณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
   3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – 5 ป ี
มีพัฒนำกำรสมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)     
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน ผู้สูงวัยที่ได้รับบริกำรกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพ
และทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น และมีสำขำและวิชำชีพที่เปิดโอกำสให้ผู้สูงวัยได้รับกำรส่งเสริมให้ท ำงำนและถ่ำยทอด
ควำมรู้/ประสบกำรณ์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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   3.3 สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้     
ตำมหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถำนศึกษ ำระดับ          
ก่อนประถมศึกษำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้คุณภำพและมำตรฐำนเพ่ิมขึ้น สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมำตรฐำนคุณภำพ
เด็กปฐมวัยของอำเซียนเพ่ิมขึ้น สถำนศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น และสถำบันกำรศึกษำในระดับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
   3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ/จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพเพ่ิมขึ้น สื่อสำรมวลชน
ที่เผยแพร่หรือจัดรำยกำรเพ่ือกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 
คุณภำพจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ และได้รับกำรพัฒนำ โดยกำรมีส่วนร่วมจำกภำครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น 
   3.5 ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำร มีตัวชี้วัด  
ที่ส ำคัญ เช่น มีระบบและกลไกกำรทดสอบ กำรวัดและประเมินควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียน    
ทุกระดับกำรศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำยที่มีประสิทธิภำพ มีระบบติดตำมประชำกรวัยเรียนที่ขำดโอกำส
หรือไม่ได้รับกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลำงคัน เป็นต้น 
   3.6 ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มำตรฐำนระดับ
สำกล มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีฐำนข้อมูลควำมต้องกำรใช้ครู แผนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) จ ำแนกตำมสำขำวิชำ ขนำดสถำนศึกษำ และจังหวัด สัดส่วนของกำร
บรรจุครูที่มำจำกกำรผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมข้ึน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอ้ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำ    
วิชำอ่ืนและพัฒนำเพิ่มเติมเพ่ือเข้ำสู่วิชำชีพครู เป็นต้น 
   3.7 ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน    
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำ         
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเพ่ิมขึ้น และระดับควำมพึงพอใจของครู อำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีต่อกำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้ โดยไม่จ ำกัดเวลำและ
สถำนที่ สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
และพัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ และมีแผนงำนและ
โครงกำรที่ส ำคัญ เช่น โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เป็นต้น  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  มีเป้ำหมำย
ดังนี้ 
   4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงบกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ดัชนีควำมเสมอภำคของอัตรำกำรเข้ำเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำม
ฐำนะทำงเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสองทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนระหว่ำงพ้ืนที่/ภำคกำรศึกษำในวิชำคณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษลดลง 
เป็นต้น    

4.2 กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำที่ทันสมัยสนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ และสถำนศึกษำทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและ  
มีคุณภำพ เป็นต้น 

4.3 ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น 
มีระบบฐำนข้อมูลรำยบุคคลที่อ้ำงอิงจำกเลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ที่สำมำรถเชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนฐำนข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืน             
ด้ำนสำธำรณสุข สังคม ภูมิสำรสนเทศ แรงงำน และกำรศึกษำ และมีระบบสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำและ  
ด้ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกัน ทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สำมำรถอ้ำงอิงได้ 
เป็นต้น 

แนวทำงกำรพัฒนำ คือ เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มี
มำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำยบุคคล
ทุกช่วงวัย ทั้งด้ำนสำธำรณสุข สังคม ภูมิสำรสนเทศ แรงงำน และกำรศึกษำ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
มีเป้ำหมำยดังนี ้
   5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ         
น ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ครู/บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ได้รับกำรอบรมพัฒนำในเรื่องกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผู้เรียน     
ทุกระดับกำรศึกษำมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม และกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนิน
ชีวิตเพ่ิมข้ึน และสถำบันอุดมศึกษำที่ติดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
   5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ       
มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สถำนศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  
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จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติเพ่ิมขึ้น และสื่อสำรมวลชน  
ที่เผยแพร่หรือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
   5.3 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น  มีฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศในสำขำต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม      
มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และพัฒนำองค์ควำมรู้ 
งำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงำนและโครงกำร
ส ำคัญ เช่น โครงกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพคนทุกช่วงวัย โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม โครงกำรโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 
    

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารนัดการศึกษา มีเป้ำหมำยดังนี ้
   6.1 โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว
ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและระบบบริหำรรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และสถำนศึกษำให้มีเอกภำพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นต้น 
   6.2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น สถำนศึกษำขนำดเล็ก/สถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและ
พัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถำนศึกษำที่เข้ำสู่ระบบกำรบริหำร
จัดกำรแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 
   6.3 ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำท่ีตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนและพ้ืนที่ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น จ ำนวนองค์กร สมำคม มูลนิธิ หรือหน่วยงำนอ่ืนที่เข้ำมำ      
จัดกำรศึกษำหรือร่วมมือกับสถำนศึกษำ ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และ
สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรศึกษำของภำคเอกชน ภำคประชำชน และภำคีเครือข่ำยเมื่อเทียบกับรัฐ 
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำสูงขึน้ เป็นต้น 
   6.4 กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับ
ลักษณะที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ 
เช่น  มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ และระบบกำรจัดสรรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะ       
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน ควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนและสภำพปัญหำที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/
แนวทำง กลไกกำรจัดสรรงบประมำณผ่ำนด้ำนอุปสงค์และอุปทำนในสัดส่วนที่เหมำะสม เป็นต้น 
   6.5 ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำม
เป็นธรรม สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น 
สถำนศึกษำท่ีมีครูเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มข้ึน ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคเอกชน/ 
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ผู้ประกอบกำรที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมขึ้น และสถำนศึกษำมีบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ     
ท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมประสิทธิภำพ   
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำ พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
โครงกำรพัฒนำระบบจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ และโครงกำรทดลองน ำร่องระบบกำรจัดสรรเงินผ่ำน
ด้ำนอุปสงค์และอุปทำน เป็นต้น 
 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง” ถือเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร

หลักที่จะน ำไปสู่จุดหมำยปลำยทำงในภำพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตำมที่ยุทธศำสตร์ชำติ   
ด้ำนควำมมั่นคงได้ก ำหนดเอำไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข” โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญ 
ประกอบด้วย (๑) ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข (๒) บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ     
(๓) กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อมในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดย
ประชำคมระหว่ำงประเทศ และ (๕) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้ก ำหนดแผนย่อย แนวทำงกำรพัฒนำ เป้ำหมำย
และตัวชี้วัด ในห้วงระยะเวลำ ๕-๑๐-๑๕-๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕ ด ำเนินกำร “ปรับสภำพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหำ” ให้ลดระดับลงอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ ส ำหรับ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ จะด ำเนินกำรให้ “ปัญหำเก่ำหมดไป ปัญหำใหม่ไม่เกิด” เอ้ือต่อกำรบริหำร
ประเทศมำกยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นฐำนน ำไปสู่เป้ำหมำยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑–๒๕๗๕ ที่ก ำหนดไว้ว่ำ “ประเทศชำติ
พัฒนำ ปวงประชำร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 
ที่ว่ำ “ประเทศชำติ มั่นคง ประชำชนมีควำมสุข” ในที่สุด โดยสำระส ำคัญประกอบไปด้วยแผนย่อย จ ำนวน
ทั้งสิ้น ๕ แผนย่อย ได้แก่ 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมสงบให้เกิดข้ึนในประเทศชำติบ้ำนเมือง  
เอ้ือต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่ก ำหนด สังคมมีควำมเข้มแข็งสำมัคคี
ปรองดอง ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข โดยมีแนวคิดในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญคือ กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี ควำมส ำนึกจงรักภักดี และควำมภำคภูมิใจในชำติ 
ให้เกิดขึ้นกับประชำชนทุกหมู่เหล่ำ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพและธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงกำรพัฒนำปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ทั้งนี้ แผนย่อยด้ำนนี้จะรองรับประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงคนในทุกภำคส่วนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อมตระหนักในเรื่องควำมมั่นคง และมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ไขปัญหำ (๒) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ (๓) กำรพัฒนำและ 
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เสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และ (๔) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกลไก        
ที่สำมำรถป้องกันและขจัดสำเหตุของประเด็นปัญหำควำมมั่นคงที่ส ำคัญส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ   
มีรวมทั้งสิ้น ๕ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และควำมม่ันคง
ของมนุษย์ (๒) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๓) กำรพัฒนำกำรเมือง (๔) กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองของคน    
ในชำต ิและ (๕) กำรบูรณำกำรกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง  

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือเร่งรัดด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำน
ควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่ำงจริงจัง ให้หมดไปในที่สุด (ภำยใน ๑๐ ปี) พร้อมทั้งพัฒนำกลไกเฝ้ำระวัง 
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง ที่อำจจะเกิดขึ้นใหม่อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์
รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ เอกรำช อธิปไตย บูรณภำพแห่งอำณำเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชำติ ควำมมั่นคงของรัฐ และควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนและ
กำรพัฒนำประเทศ ตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยมีแนวคิดในกำรด ำเนินกำร      
ที่ส ำคัญคือ กำรวิเครำะห์และระบุสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วำงแผนบูรณำกำรในกำร
แก้ไขปัญหำตำมล ำดับควำมเร่งด่วนของปัญหำ มีกำรติดตำมตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนำกลไก
ในกำรเฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหำ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอำจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน และ
มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ แผนย่อยด้ำนนี้จะรองรับประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  ๔ ประเด็น 
ได้แก่ (๑) กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบัน (๒) กำรติดตำม เฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำที่อำจ
อุบัติขึ้นใหม่ (๓) กำรสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมสันติสุขอย่ำงถำวรในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  และ  
(๔) กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้ งทำงบกและทำงทะเล
โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
และกำรพัฒนำประเทศ และส่วนกำรปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติ โดยส่วนกำรรักษำควำมม่ันคง
ภำยในรำชอำณำจักรและกำรพัฒนำประเทศ มีแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๕ แนวทำงประกอบด้วย 
(๑) กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (๒) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ (๓) กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ (๔) กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง (๕) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย 
(๖) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (๗) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ (๘) กำรเฝ้ำระวัง
และป้องกันประเด็นทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง (๙) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (๑๐) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (๑๑) กำรรักษำควำมมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชำติ พ้ืนที่ชำยแดน (๑๒) กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล           
๑๓) กำรพัฒนำประเทศเพ่ือควำมมั่นคงและช่วยเหลือประชำชน (๑๔) กำรพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ (๑๕) กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงเฉพำะกรณี ส ำหรับส่วนกำรปกป้องอธิปไตย 
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และผลประโยชน์ของชำติ มีแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ รวม ๕ แนวทำง ประกอบด้วย (๑) กำรปกป้อง
อธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติในภำพรวม (๒) กำรปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติทำงบก    
(๓) กำรปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  (๔) กำรปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของ
ชำติทำงอำกำศ และ (๕) กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  มิตรประเทศ 
และองค์กำรนำนำชำติ 

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ   
เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีควำมพร้อม    
ในกำรป้องกันและรักษำอธิปไตยของประเทศ สำมำรถติดตำม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหำ และรับมือกับ
ภัยคุกคำม รวมทั้งปัญหำที่อำจกระทบต่อควำมมั่นคงในทุกมิติ  ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง     
ตลอดถึงสำมำรถพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ เอกรำช อธิปไตย บูรณภำพแห่งอำณำเขตและ  
เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชำติ ควำมมั่นคงของรัฐ และควำมสงบ
เรียบร้อยของประชำชน และกำรพัฒนำประเทศ ได้ตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนด โดยมีแนวคิดในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญคือพัฒนำระบบงำน
ด้ำนกำรข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถติดตำม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง ป้องกันปัญหำและภัยคุกคำม    
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ก่อนจะเกิดแหตุกำรณ์หรือเหตุกำรณ์จะลุกลำมต่อไป ในขณะเดียวกัน จะต้องมีแผน    
ในกำรพัฒนำศักยภำพกองทัพ และหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ทั้งคน เครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติกำร
ตลอดจนกำรฝึกและระบบกำรบริหำรจัดกำร ให้มีควำมพร้อมอย่ำงเพียงพอ และเป็นรูปธรรมในกำรเผชิญกับ
ภัยคุกคำมต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น เช่น ภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย อำชญำกรรมข้ำมชำติ ตลอดจนสำธำรณภัยและ
ภัยพิบัติต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งจัดทำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร และ/หรือ แผนปฏิบัติกำร   
ในกำรเผชิญกับภัยคุกคำมแต่ละมิติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ ทั้งนี ้แผนย่อยด้ำนนี้จะรองรับประเด็น 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) กำรพัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแห่งชำติ       
แบบบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (๒) กำรพัฒนำและผนึกพลังอ ำนำจแห่งชำติ กองทัพและหน่วยงำนควำมมั่นคง 
รวมทั้งภำครัฐและภำคประชำชน ให้พร้อมป้องกันและรักษำอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคำม  
ได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) กำรพัฒนำระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติและกำรบริหำรจัดกำร   
ภัยคุกคำมให้มีประสิทธิภำพ โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทำง ประกอบด้วย        
(๑) กำรพัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแบบบูรณำกำร (๒) กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศด้ำนควำมมั่นคง และ 
(๓) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ ๔) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงกับอำเซียนและ
นำนำชำติ รวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่ภำครัฐ เพ่ือสร้ำงควำมสงบ สันติสุข ควำมมั่นคงและควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ให้กับประเทศชำติภูมิภำค และโลก อย่ำงยั่งยืน ตลอดถึงให้สำมำรถร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหำที่อำจ
เกิดขึ้นด้วยแนวทำงสันติวิธีอย่ำงยั่งยืน โดยมีแนวคิดในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญคืออำศัยกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์     
ที่ดีในทุกระดับและทุกด้ำนกับนำนำประเทศ ส่งเสริมควำมเป็นปึกแผ่นของประชำคมอำเซียน พร้อมยึดมั่น     
ในหลักควำมเป็นแกนกลำงของอำเซียนอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง รวมไปถึงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับ       
ทุกประเทศ ให้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมหลักกฎหมำยและหลักกำรสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมสัมพันธ์ที่ดี 
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ระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ แผนย่อยด้ำนนี้จะรองรับประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  ๒ ประเด็น 
ได้แก่ (๑) กำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ  และ (๒) กำรเสริมสร้ำงและ
ธ ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและควำมมั่นคงของภูมิภำค ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทำง 
ประกอบด้วย (๑) กำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ (๒) กำรเสริมสร้ำง และ
ธ ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและควำมมั่นคงของภูมิภำค และ (๓) กำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน
ภูมิภำค โลก รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ ๕) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบ
องค์รวม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญคือกำรปรับโครงสร้ำง บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (ศรชล.) ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ทั้งนี้ แผนย่อยด้ำนนี้จะรองรับประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) กำรพัฒนำ
กลไกให้พร้อมส ำหรับกำรติดตำม เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงแบบองค์รวมอย่ำงเป็น
รูปธรรม (๒) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) กำรพัฒนำกลไก
และองค์กรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทำง 
ประกอบด้วย (๑) กำรบูรณำกำรกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง (๒) กำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมม่ันคง 
และ (๓) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ แผนย่อย ที่มีควำมสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันดังกล่ำว ถือเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส ำคัญของ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง เนื่องด้วยถึงแม้จะมียุทธศำสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หำกมิได้มีกำรน ำไปสู่
กำรปฏิบัติ หรือน ำไปปฏิบัติอย่ำงไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทั้ง ๕ แผนย่อยแล้ว ก็จะท ำให้กำรด ำเนินกำร    
ไม่สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดเอำไว้ได้ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  

 

 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อมน ำหลัก “ปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 9-11  โดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ 
ส ำนักคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สคช.) ได้จัดท ำบนพื้นฐำนของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของกำรพัฒนำประเทศ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ นอกจำกนั้นได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำ     
ทุกภำคส่วน เพ่ือร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ำรำยละเอียด
ยุทธศำสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ควำมมัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศำสตร์ โดยมี

ยุทธศำสตร์ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
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4. ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
5.  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
6.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำล

ในสังคมไทย 
7.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
8.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
 

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้ำหมำยในระยะ ๕ ปี ที่จะ

สำมำรถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำระยะยำวตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี โดยมี 
หลักกำรส ำคัญของแผนพัฒนำฯ ดังนี้  

4.1 ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมำตั้งแต่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด
บูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล  

 4.2 ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีส ำหรับคนไทย 
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม  

4.3 ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย              
ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วย       
กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

4.4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ป ี
มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก  

4.5 ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต    
จำกกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้น 
กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มีควำมครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยำยฐำนกลุ่มประชำกรชั้นกลำง
ให้กว้ำงขึ้น  

4.6 ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์   
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว” จำกกำรที่แผนพัฒนำฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล ำดับแรกที่จะก ำกับและส่งต่อ     
แนวทำงกำรพัฒนำและเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปีให้เกิดกำรปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้ำน
อย่ำงสอดคล้องกัน 

 
 
 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ๓๕ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ 
“ประเทศไทยใช้วิจัยและนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน      
๒๐ ปี ด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” โดยมียุทธศำสตร์ ๔ ด้ำน ที่ระบุประเด็นยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญไว้ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ ซึ่งมีประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประกอบด้วย (๑) อำหำร เกษตร เทคโนโลยีชีวภำพและเทคโนโลยีกำรแพทย์ (๒) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
(๓) ระบบโลจิสติกส์ (๔) กำรบริกำรมูลค่ำสูง และ (๕) พลังงำน  

ยุทธศำสตร์ที่  ๒ กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประเด็น 
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย (๑) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ (๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑       
(๓) สุขภำพและคุณภำพชีวิต (๔) กำรบริหำรจัดกำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสิ่งแวดล้อม 
และ (๕) กำรกระจำยควำมเจริญและเมืองน่ำอยู่  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ ซึ่งมีประเด็น 
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย (๑) องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนและเทคโนโลยีฐำน (๒) องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสังคมและ 
ควำมเป็นมนุษย์ และ (๓) กำรวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ    
ซึ่งมีประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย (๑) กำรปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (๒) บุคลำกรและ 
เครือข่ำยกำรวิจัย (๓) ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย (๔) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (๕) ระบบแรงจูงใจ          
(๖) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนคุณภำพแห่งชำติ และ (๗) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีเพ่ือต่อยอด 
อุตสำหกรรมกำรเกษตรและสุขภำพ  
 

6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  
 กำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรเป็นประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน    
เป็นส่วนหนึ่งของภำรกิจนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่เร่งจัดท ำเพื่อน ำกำรวิจัยมำสร้ำงศักยภำพของ
ประเทศไทยในกำรร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอำเซียน ที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มกันเป็นสมำคมของประเทศ 10 
ประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม ทั้ง 10 ประเทศ เรียกวิถีชีวิตในพ้ืนที่ทั้งภูมิภำคว่ำเป็นประชำชนบ้ำนเดียวกัน 
ซึ่งเรียกกันอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “ประชำคมอำเซียน” หรือ “ASEAN Community : AC” ภำยในปี 2563 
และต่อมำผู้น ำอำเซียนได้ลงนำมในปฏิญญำเซบูว่ำด้วยกำรเร่งรัดกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนภำยใน
ปี 2558 และเพ่ือเร่งรัดเป้ำหมำยกำรจัดตั้งประชำคมอำเซียนให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี ซึ่งประชำคมอำเซียน
ดังกล่ำว ประกอบด้วย สำมเสำหลัก ดังนี้ 
 เสำหลักแรก คือ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีเป้ำหมำย     
ให้กลุ่มประเทศในประชำคมอำเซียนเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกัน มีกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำและบริกำร 
กำรลงทุน เงินทุน และแรงงำนมีฝีมืออย่ำงเสรีเพ่ือมุ่งให้อำเซียนเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวร่วมกัน     
อีกท้ังยังต้องกำรเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองในเวทีกำรค้ำโลก  
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 เสำหลักที่สอง เป็นกำรค้ ำยันประชำคมอำเซียน คือ เสำหลักประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง
อำเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC)  
 เสำหลักที่สำม คือ เสำหลักประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community : ASCC) ซึ่งกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประชำคมอำเซียนนั้น จะละเลยเรื่องกำรเมืองและควำมมั่นคง
อำเซียน สังคม และวัฒนธรรมในอำเซียนด้วยกันเองไม่ได้ จึงต้องร่วมกันสร้ำงควำมมั่นคง สร้ำงควำมเจริญรุ่งเรือง 
และด ำรงวิถีชีวิตอันงดงำมในประชำคมอำเซียนไปพร้อม ๆ กันด้วย  
 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรเป็นประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (QSEAN 
Economic Community : AEC) มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์กำรวิจัย คือ “กำรวิจัยเพ่ือน ำประเทศไทยมุ่งสู่    
กำรเป็นประเทศผู้น ำในประชำคมอำเซียนอย่ำงยั่งยืน” มีพันธกิจกำรวิจัย 4 พันธกิจ ประกอบด้วย  

1. ส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนบูรณำกำรกำรควำมร่วมมือให้กับภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนในกำร 
เป็นประเทศผู้น ำในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

2. ส่งเสริมงำนวิจัยเชิงปฏิบัติกำรที่ก่อให้ควำมร่วมมือกันด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ในกลุ่มประเทศประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเพ่ือกำรเป็นตลำดเดียว 

3. ส่งเสริมงำนวิจัยเพื่อกำรเรียนรู้ภำษำ สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศประชำคมเศรษฐกิจ 
อำเซยีน 

4. ส่งเสริมงำนวิจัยอ่ืน ๆ ที่สำมำรถช่วยสร้ำงควำมร่วมมือกับระหว่ำงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้ 
 

การวางแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนในกำรเป็น 

ประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
2. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรเป็นประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง 

อำเซียน 
3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตผ่ำนภำษำไทยและภำษำเพ่ือน 

บ้ำนในประชำคมอำเซียน และสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงควำมคิดและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันของ
ประชำคมอำเซียน และกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมทำงจิตใจ 

4. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้ำนกำรเป็นประชำคมสังคมและวัฒนธรรม 
อำเซียน 

5. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจภำคประชำชนในกำรเป็นประเทศเศรษฐกิจ 
อำเซียน 
 กำรก ำหนดเป้ำสงค์ของยุทธศำสตร์ 5 เป้ำหมำย ประกอบด้วย 

1. สร้ำงงำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับและน ำไปใช้ได้จริงในภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
2. สร้ำงงำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับและน ำไปใช้ได้จริงกับหน่วยงำน องค์กร ภำครัฐ ภำคเอกชน  

และภำคประชำชน เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข แก้ไขปัญหำภำยในภูมิภำคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลัก
ควำมมั่นคงรอบด้ำน 
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3. สร้ำงงำนวิจัยที่ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและกำรวิจัยด้ำนวัฒนธรรมกับสถำบัน 
กำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ ให้เห็นควำมงดงำนสุนำรีย์ของชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของกันและกัน 

4. สร้ำงงำนวิจัยที่สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
5. สร้ำงงำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับและน ำไปใช้ได้จริงในภำคประชำชน 

 
 

7. นโยบายและจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นายณัฎฐพล  
    ทีปสุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร       
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่อง กำรเตรียมคน  
สู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
 หลักการ 

1. ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภท และ   
เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต 
 2. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในก ำกับ ของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่ภูมิภำค        
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพ่ือด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 
 เน้นประสำนงำนกับส่วนรำชกำร และชุมชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำนสุขภำพกำรและ
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผุ้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะ      
ที่ส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ  เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จัก
และประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ 

1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
2. เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 
3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพ้ืนถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร 
4.   เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง

หรือจำกสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู 
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4. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
5. จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
6. พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) 
7. จัดให้มีโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ 

ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณ 
 ระดับมัธยมศึกษา  

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ 
1. จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ (STEM) และ 

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำท่ีสำม) 
2. จัดกำรเรียนรู้ท ำ เช่น ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ ทักษะภำษำเพ่ือเป็น 

มัคคุเทศก์ 
 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภำคหรือ
ประเทศ รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเอง 

1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
2. เรียนภำษำอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้ำงโอกำสให้ประชำชนผู้เรียนที่ส ำเร็จหลักสูตร สำมำรถมีงำนท ำ 
1. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
2. จัดท ำหลักสูตรพัฒนำอำชีพที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับ 

นโยบำยของรัฐบำล 
2. จัดท ำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำร 

จัดกำร 
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อ 

กฎหมำยให้ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงำนระดับกรมก ำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณอัตรำก ำลังตำมควำม 

ต้องกำรจ ำเป็นให้แก่หน่วยงำนในพื้นท่ีภูมิภำค 
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6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยจัด 
กำรศึกษำ  

7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสำระส ำคัญให้เอื้อต่อ 
กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล 

8. ในระดับพ้ืนที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง     
ที่เกิดขึ้น เช่น จ ำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรควบรวมโรงเรียนให้พิจำรณำสื่อสำรอธิบำยท ำ
ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
และจัดท ำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มีองค์ควำมรู้และทักษะ
ในด้ำนพหุปัญญำของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ตรวจรำชกำรติดตำม  
ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของการจดัท าแผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
.  
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญของการจัดท าแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้น ำสำระส ำคัญของกำรจัดท ำแผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 ที่มีควำม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีสำระส ำคัญ 2 ข้อ ดังนี้ 

3.1  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2560-2564) 
3.2 จุดเน้นกำรวิจัยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

3.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) มีดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์  
    ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งสร้ำงผลงำนวิจัยที่สำมำรถขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ   

ของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2. พันธกิจ  
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรผลิตผลงำนวิจัยทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
    2.2 บริหำรจัดกำรงำนวิจัยทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
    2.3 พัฒนำบุคลำกรกำรวิจัยทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  
    2.4 สร้ำงเครือขำ่ยกำรวิจัยทำงกำรศึกษำทั้งในประเทศและในกลุ่มประชำคมอำเซียน  
3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน  
    กลยุทธ์  
    1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อกระบวนกำรวิจัยที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน  
    1.2 สร้ำงขวัญก ำลังใจและแรงจูงใจให้กับนักวิจัยในกำรผลิตผลงำนที่มีคุณภำพ  
    1.3 ก ำหนดกรอบและมำตรฐำนกำรวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้อง และ                   
                        ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ  
    กลยุทธ์  
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่        

ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับต่อสำธำรณชน  
    2.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรน ำผลงำนวิจัยไปสู่กำรจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเพ่ือเป็นแรงจูงใจ    

ในกำรสร้ำงผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
    2.3 สร้ำงผลงำนวิจัยทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างนักวิจัยทางการศึกษาให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ  
    กลยุทธ์  
    3.1 เร่งสร้ำงบุคลำกรดำ้นกำรวิจัย  
    3.2 พัฒนำนักวิจัยเพ่ือสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณภำพ โดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

              3.3 ส่งเสริม สนับสนุน นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนำนักวิจัยให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภำพและมีชื่อเสียง  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและขยายความร่วมมือเครือข่ายวิจัยในประเทศและต่างประเทศ  
    กลยุทธ์  
    4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ฐำนข้อมูลงำนวิจัย เพ่ือพัฒนำให้เป็นระบบฐำนข้อมูลกลำงงำนวิจัย  
    4.2 ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ำยกำรผลิตผลงำนวิจัยและนักวิจัย เพ่ือพัฒนำก ำลังคนระหว่ำง   

หน่วยงำน ทั้งในและต่ำงประเทศ  
    4.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยนักวิจัย ระหว่ำงหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในกลุ่ม

ประชำคมอำเซียนเพื่อผลักดันกำรสร้ำงงำนวิจัยสู่สำกล 
 

3.2 จุดเน้นการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
 1. กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตลอดชีวิต เพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
     1.1 พัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนทุกช่วงวัย เต็มตำมศักยภำพท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และ
สำมำรถเข้ำถึงระบบกำรศึกษำท่ีมีควำมยืดหยุ่น หลำกหลำย ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน เพ่ือยกระดับ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     1.2 พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำให้เหมำะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย (ผู้ด้อยโอกำส ผู้พลำดโอกำส     
ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ สตรี และเด็ก) สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชำติ 
     1.3 พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และ
ชำยขอบให้เหมำะสมกับวิชำหน้ำที่พลเมือง ประวัติศำสตร์ สถำบันพระมหำกษัตริย์ ในกำรจัดกำรศึกษำ    
เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงของประเทศ 
     1.4 พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ทุกพ้ืนที่ในด้ำนต่ำง ๆ 
เพ่ือรองรับกำรเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
     1.5 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษำ ด้วยกระบวนกำร
ลูกเสือ ยุวกำชำดและส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 
     1.6 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียน นักเรียน 
นักศึกษำ และปลูกฝังกำรสร้ำงค่ำนิยม จิตส ำนึก ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพ 
     1.7 ส่งเสริม สนับสนุน นักวิจัยและผลงำนวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศในด้ำนกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ 
 2. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียม  
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง     
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
     2.2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้กับประชำกรในทุกระดับ    
ของประเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำคนตำมศักยภำพและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ   
โดยเน้นถึงควำมยืดหยุ่น หลำกหลำย เข้ำถึงง่ำย ประหยัด กำรมีส่วนร่วม กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป 
     2.3 เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมเสมอภำค
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     2.4 เน้นกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง   
ตำมบริบทของพ้ืนที่อย่ำงเหมำะสม 
     2.5 สร้ำงกลไกและเครือข่ำยที่เข้มแข็งให้สำมำรถเชื่อมโยงควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำร
ระดมทรัพยำกรและกำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
     2.6 ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถำนศึกษำในภูมิภำคสร้ำงเครือข่ำยองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือเป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำในภูมิภำค 
     2.7 ส่งเสริม สนับสนุน กำรเรียนรู้ในชุมชนให้สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้ทุกที ทุกเวลำ จำกแหล่ง
เรียนรู้สร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

3. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำรทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 

      3.1 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรบริหำรและบริกำรกำรศึกษำ   
สู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       3.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ทำงกำรศึกษำแบบบูรณำกำร เชื่อมโยงกำรวิจัย
และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำให้ทันสมัยและรองรับ Thailand 4.0  

       3.3 พัฒนำโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ด้วยควำมเสมอภำคและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

       3.4 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่สำธำรณชนอย่ำงเต็มศักยภำพของหน่วยงำน และ     
กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ  

       3.5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงสร้ำงสรรค์ ปลอดภัย มีจริยธรรม และตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสังคม 

       3.6 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยโดยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำง และจัดกำรควำมรู้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  
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4. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงระบบบริหำร กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับกำรจัดกำรศึกษำ และ      

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภำพ 
    4.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยค ำนึงถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นบนพื้นฐำนควำมเป็นจริง

ตำมบริบทของพ้ืนที่ โดยยึดหลักควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
    4.2 พัฒนำระบบรุปแบบกำรตรวจสอบ กำรติดตำมและประเมินผล ให้มีประสิทธิภำพตำมหลัก

ธรรมำภิบำล 
    4.3 พัฒนำระบบและกลไกกำรตรวจรำชกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
    4.4 ปฏิรูปโครงสร้ำงส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและศึกษำธิกำรจังหวัดให้เอ้ือต่อกำรบริหำร

จัดกำร 
    4.5 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล สอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำและทิศทำงกำรศึกษำ 
    4.6 พัฒนำรูปแบบกำรจัดสรรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหัวตำมควำมเหมำะสม     

ของบริบทพ้ืนที ่
    4.7 ปฏิรูประบบทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำเอกชน ได้แก่ ระบบกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ

ที่สะท้อนคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ส ำหรับควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นที่แตกต่ำงกัน 
    4.8 ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของหน่วยงำนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรชน 

 5. กำรพัฒนำและส่งเสริมระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู ผู้สอน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ 
     5.1 พัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำร ครู ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีมำตรฐำนตำมวิชำชีพ
และสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
     5.2 พัฒนำรูปแบบ และหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำร ครู ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศก้ำวสู่ Thailand 4.0 
     5.3 พัฒนำคุณภำพและยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพข้ำรำชกำร ครู ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     5.4 พัฒนำระบบกำรผลิตและกำรสรรหำ เพ่ือจูงใจผู้ที่มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครู        
ในระบบ 
     5.5 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู ผู้สอน 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถเชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรใช้ข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเหมำะสม 
     5.6 พัฒนำเครือข่ำยกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีรูปแบบหลำกหลำยที่มีประสิทธิภำพ ทันต่อควำมต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ 
      5.7 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร ครู ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำท่ีเน้นสมรรถนะสูงทั้งด้ำนควำมรู้และคุณธรรม 
      5.8 พัฒนำระบบและกลไกกำรพัฒนำข้ำรำชกำร ครู ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรงำนบุคคลให้ทันสมัยกับสภำพปัจจุบัน 
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      5.9 ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนพัฒนำครู กำรยกย่อง สร้ำงขวัญก ำลังใจ และกำรรักษำครูให้รัก
และศรัทธำในวิชำชีพและองค์กร 
    5.10 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร ครู ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
 6. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
      6.1 ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ     
ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      6.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      6.3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัย นวัตกรรม ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสม
กับในยุคปัจจุบัน เน้นหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
      6.4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียน นักเรียน และนักศึกษำ 
      6.5 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

ส่วนที ่4 
ข้อเสนอโครงการวิจยั (Research Project) ประกอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
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ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 ส ำนักงบประมำณได้แจ้งหน่วยงำนงบประมำณด้ำนกำรวิจัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยโครงกำรวิจัย
จะต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัย นวัตกรรมและทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรในครั้งนี้ ดังนี้ 
  4.1 เปรียบเทียบโครงกำรวิจัยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร แต่ละปีที่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2551-2563 
  4.2 เปรียบเทียบโครงกำรวิจัยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ. 2558-2563 (หลังผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ) ตำมที่เสนอขอและได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ 

4.3 สรุปโครงกำรวิจัยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 9 โครงกำร เป็นเงิน 6,286,100 บำท 
  4.4 บัญชีรำยชื่อข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐที่เสนอขอและได้รับจัดสรรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมมติคณะรัฐมนตรี ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวง 
ศึกษำธิกำร 

4.5 รำยละเอียดงบประมำณจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย ส ำหรับกำรจัดท ำแผนงำนยุทธศำสตร์    
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๔๘ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

4.1 เปรียบเทียบโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2563  
      แต่ละปทีีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอ่ืน       
       

2553 2554 2555 2556 2557 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

8 
โครงกำร 

10,000,000 16 
โครงกำร 

20,611,900 10 
โครงกำร 

3,475,000 8 
โครงกำร 

3,475,000 10 
โครงกำร 

3,475,000 

 10,000,000  20,611,900  3,475,000  3,475,000  3,475,000 

 
2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
2 

โครงกำร 
2,130,000 5 

โครงกำร 
7,645,900 8 

โครงกำร 
6,944,200 6 

โครงกำร 
3,574,900 18 

 โครงกำร 
(ยกเลิก 1 โครงกำร  
คือ โครงกำรที่ 8 

คงเหลือ  
17 โครงกำร)   

5,508,500 
ยอดคงเหลือ 
4,990,8800 

 2,130,000  7,645,900  6,944,200  3,574,900  4,990,800 

 
2563     

จ านวน งบประมาณ         
9 

โครงกำร 
6,286,100         

 6,286,100         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๔๙ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

4.2 เปรียบเทียบโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558- 
       2563 (หลังผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ตามที่เสนอขอและได้รับการ 
      จัดสรรงบประมาณ  
      แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
      ผลผลิต : โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 
 

      1) ช่วงปีงบประมาณ 2558 จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 2,130,000 บาท (งบเงินอุดหนุน) 
. 

ที ่ โครงการวิจัย 
 ปีงบประมาณ 2558 

หัวหน้าโครงการ 
   งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

1 คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
 

630,000 อัจฉรำ สระวำสี  
ส ำนั กงำนคณ ะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2 กำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพนักเรียน  
กรณีโรงเรียนต้นแบบกำรส่งเสริมสุขภำพในแถบลุ่มน้ ำโขง 

1,500,000 ดร.เรืองเดช เขจรศำสตร์ 
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 
และบูรณำกำรกำรศึกษำ 
ที่ 9 (13) 
อุบลรำชธำน ี(เดิม) 

 
      2) ช่วงปีงบประมาณ 2559 จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 7,645,900 บาท (งบเงินอุดหนุน) 
 

ที ่ โครงการวิจัย 
 ปีงบประมาณ 2559 

หัวหน้าโครงการ 
   งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

1 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
แถบลุ่มน้ ำโขง ตำมรอยตะเข็มชำยแดนไทย-ลำว 

1,700,000 ดร.เรืองเดช เขจรศำสตร์ 
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 
และบูรณำกำรกำรศึกษำ 
ที่ 9 อุบลรำชธำนี (เดิม) 

2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรระดับ 
อิสลำมศึกษำปลำยส ำหรับโปรแกรมวิทยำศำสตร์โรงเรียน 
เอกชนสอนศำสนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้: กรณีศึกษำระดับ 
อิสลำมศึกษำตอนปลำยปีที่ 1 

1,185,900 นำยมูหำมัดรูยำนี บำกำ 
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และ
บูรณำกำรกำรศึกษำที่  12 
ยะลำ (เดิม)             

3 รูปแบบกระบวนกำรบริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรภำยใต้กรอบ 
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนภำครัฐ 

540,000 นำงนันทำ อนะมำน 
กลุ่มตรวจสอบใน ศธ. 

 
 
 
 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๕๐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ที ่ โครงการวิจัย 
  ปีงบประมาณ 2559 

หัวหน้าโครงการ 
   งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

4 กำรพัฒนำหลักสูตรสมรรถนะครูประจ ำกำรกลุ่มสำระ 
คณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศตวรรษที่ 21 

1,550,000 นำงสำวณัฐชนันท์ 
                  จันทคุปต์ 
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5 กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบสองภำษำ (EP)  

2,670,000 นำงเขมิกำ เดชำชำญญ์ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
ภำค 9(5) จ.ชลบุรี 

 

     3) ช่วงปีงบประมาณ 2560 จ านวน 6 โครงการ  เป็นเงิน 5,102,200 บาท และโครงการ 
         ที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ เป็นเงิน 1,842,000 บาท รวมทั้งหมด 6,944,200 บาท (งบรายจ่ายอ่ืน) 
 

ที ่ โครงการวิจัย 
 ปีงบประมาณ 2560 

หัวหน้าโครงการ 
  งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 

1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรสำรสนเทศเพื่อเสริมสร้ำง 
ศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำสื่อดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
โดยใช้เทคโนโลยีภำพเสมือนจริงร่วมกับฐำนข้อมูลสื่อดิจิทัล 
แบบกลั่นกรองลิขสิทธิ์ 

863,800 นำงอัจฉรำ สิทธิวงศ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร สป. 

2 กำรศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตส ำหรับผู้สูงอำยุ 
สู่สังคมสูงวัยในเขตภำคใต้ตอนบน 

200,000 นำงสำวณัฐภัสสร แดงมณี             
สถำบันพัฒนำ กศน. 
จ.สงขลำ 

3 ควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำไทย-ลำว หลังก้ำวสู่อำเซียน  
กรณีโรงเรียนคู่แฝดภำยใต้บริบทวัฒนธรรมลุ่มน้ ำโขง 

1,700,000 ดร.เรืองเดช เขจรศำสตร์ 
ศธภ.13 อุบลรำชธำนี 

4 สมรรถนะที่จ ำเป็นของครูจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะ 
ชีวิตเด็กเร่ร่อนในศตวรรษท่ี 21 

300,000 นำยฉลำด ภู่ระหงษ์ 
ศูนย์ กศน. อ ำเภอเมือง  
จ.ระยอง 

5 กำรเพิ่มศักยภำพระบบกำรตรวจสอบภำยในของกระทรวง  
ศึกษำธิกำรเพื่อเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลภำยใต้กำรปฏิรูป 
กำรศึกษำ 

2,010,000 นำงนันทำ อนะมำน 
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน  
ระดับกระทรวง 

6 รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้บริหำรศูนย์ฝึกอำชีพ 
ชุมชน อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 

28,400 นำงจุรำรัตน์ เพ็ชรจันทึก 
ศูนย์ กศน.อ ำเภอโนนไทย  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

แผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง 
1 กำรพัฒนำระบบคลังข้อมูลกลำงระดับจังหวัดและ 

ระดับกลุ่มจังหวัดในกำรขับเคลื่อนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
และกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

342,000  นำงสำววันกวี พวงกำย 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 14      
 นครรำชสีมำ 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๕๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

     

ที ่ โครงการวิจัย 
 ปีงบประมาณ 2560 

หัวหน้าโครงการ 
   งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

2 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยสื่อนวัตกรรม 
ทำงกำรศึกษำส ำหรับครูวิจัยรุ่นใหม่ โดยใช้เทคนิคเกม 
จ ำลองสถำนกำรณ์ร่วมกับกำรจัดท ำโครงกำรวิจัยใน 
ช้ันเรียน 

1,500,000 นำงอัจฉรำ สิทธิวงศ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร สป. 

 

     4) ช่วงปีงบประมาณ 2561 จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 3,574,900 บาท (งบรายจ่ายอ่ืน) และ 
         แผนบูรณาการยกระดับฯ 1 โครงการ เป็นเงิน 6,720,000 บาท รวมทั้งหมด 10,294,900 บาท 
 

ที ่ โครงการวิจัย 
 ปีงบประมาณ 2561 

หัวหน้าโครงการ 
  งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 

1 กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร 4M ที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
ของหน่วยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียน 

247,700 นำยอ ำนำจ สำยฉลำด 
ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดฯ 

2 กำรพัฒนำกิจกรรมกำรศึกษำตลอดชีวิตเพื่อสร้ำงเสริม 
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในเขตภำคใต้ตอนบน 

307,000 นำงสำวณัฐภัสสร แดงมณี 
สถำบันพัฒนำ กศ.ฯ 
กศน. จังหวัดสงขลำ 

3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยของส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

148,200 นำยสุนทร คล้ำยสุบรรณ์ 
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  
สป. 

4 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรศึกษำตำม 
อัธยำศัยของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 

754,000 นำงญำณิศำ สุขอุดม 
ส ำนักงำน กศน.  

5 ผลกระทบกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรพัฒนำ 
สมรรถนะครูประจ ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ระดับ 
ประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ในศตวรรษที่ 21 ของสถำบันพัฒนำครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

870,000 นำงสำวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ 
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

6 กำรพัฒนำรูปแบบนวัตกรรมกำรสร้ำงสรรค์สื่อ 
กำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่ โดยใช้ระบบสำรบรรณฐำน 
ข้อมูลสื่อดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำร่วมกับกำรบูรณำกำร 
เทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นสูง 
 

1,248,000 นำงอัจฉรำ สิทธิวงศ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร สป. 

 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๕๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ที ่ โครงการวิจัย 
 ปีงบประมาณ 2561 

หัวหน้าโครงการ 
  งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1 กำรพัฒนำชุดเครื่องมือมำตรฐำนระดับชำตสิ ำหรับประเมิน

คุณธรรม จรยิธรรมและควำมเป็นพลเมืองของผู้เรยีนทุกช่วง
ช้ัน 

6,720,000 นำงสำวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธ์ิ 
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  
สป. 

 

     5) ช่วงปีงบประมาณ 2562 จ านวน 18 โครงการ เป็นเงิน 5,508,500 บาท (งบรายจ่ายอ่ืน) ยกเลิก 
         โครงการวิจัยที่ 8 เป็นเงิน 517,700 บาท คงเหลือ 17 โครงการ เป็นเงิน 4,990,800 บาท  
 

ที ่ โครงการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2562 

หัวหน้าโครงการ 
 งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 

1 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมอย่ำงมีคุณภำพของ 
โรงเรียนเรียนร่วม (Inclusive School) สังกัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำรในจังหวัดอุบลรำชธำนี 

366,800 ดร.จิตตวดี ทองทั่ว 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับคุณภำพ 
ผู้เรียนโดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเป็นฐำน 
ของโรงเรียนขนำดเล็กในจังหวัดยโสธร 

385,000 ดร.กวิสรำ ช่ืนอุรำ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดยโสธร 

3 กำรพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่นส ำหรับสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

255,000 นำยเพิ่มพูน ร่มศรี 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

4 รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถภำพครูด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมมีวินัยในตนเองส ำหรับเด็กปฐมวัย 

100,000 นำงสำววรำภรณ์ บุญเจียม 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดสุรินทร์ 

5 กำรศึกษำกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของหน่วยลูกเสือต้ำนภัย 
ยำเสพติดในสถำนศึกษำเขตพื้นท่ีพัฒนำพิเศษจังหวัดสงขลำ 

204,500 นำยอ ำนำจ สำยฉลำด 
ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำด  
และกิจกำรนักเรียน สป. 

6 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะกำรสื่อสำร 
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร 
แบบมีส่วนร่วมส ำหรับส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสงขลำ 

150,000 นำงสำวปทิตตำ กนกกช 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดสงขลำ 

7 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยเพื่อขับเคลื่อน 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

375,000 ดร.ปรียำดำ สุขสวำง 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  
12 จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๕๓ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ที ่ โครงการวิจัย 
 ปีงบประมาณ 2562 

หัวหน้าโครงการ 
  งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

8 กำรพัฒนำนวัตกรรมแม่แบบกิจกรรมดิจิทัลส ำเร็จรูปในกำร 
แปลงหนังสือเรียนรำยวิชำเป็นแอนิเมชันโลกเสมือนจริง 
ทำงกำรศึกษำเพื่อสร้ำงสื่อส ำหรับขยำยมโนทัศน์นอกช้ันเรียน  
ส ำหรับบุคลำกรครูสำยปฏิบัติกำรสอนที่ไม่ขึ้นกับทักษะกำรเขียน 
ค ำสั่งคอมพิวเตอร์ 

517,700 นำงอัจฉรำ สิทธิวงศ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร สป. 
(ยกเลิก) 

9 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผูส้อนเพื่อพัฒนำ 
คุณภำพผู้เรยีนด้ำนกำรคิดค ำนวณตำมแนวทำงนวัตกรรม 
กำรศึกษำช้ันเรียน (Lesson Study) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-3 

121,500 นำยอุบล  แก้วปิ่น 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

10 รูปแบบกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้โดยกำรบูรณำกำร 
หลักปรัฃญำของเศรษฐกิจพอเพียงของสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

470,800 ดร.ปรีระดำ ปริปุรณะ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

11 กำรพัฒนำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี 
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำร 
ปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

437,800 นำงวรัญญภรณ์ ชำลีรักษ์ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

12 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
แบบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน 
ในกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย 

300,000 นำยชำตรี ม่วงสว่ำง 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
หนองคำย 

13 กำรพัฒนำโปรแกรมเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำเชิงคุณธรรม  
จริยธรรมของครู 

250,000 นำงญดำภัค กัลปดี 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
นครรำชสีมำ 

14 กำรพัฒนำตัวช้ีวัดประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
เอกชนต้นแบบประเทศไทย 4.0  

513,700 นำยสุนทร ยุทธชนะ 
สนง.คณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรศึกษำเอกชน 

15 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัด 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 10 

345,500 นำงสำวสุวัทนำ พลำงวัน 
ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 10  
จังหวัดอุดรธำน ี

16 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

175,000 นำยครรชิต  วรรณชำ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
มหำสำรคำม 

17 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 

125,000 นำงสำวระภีพรรณ ร้อยพิลำ         
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
ภำค 11 จังหวัดสกลนคร 

18 กำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลัง 
ของสถำนศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อกำรตรวจสอบ 
ภำยในภำยใต้กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

415,200 นำงสำวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน ระดับ 
กระทรวง 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๕๔ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

     6) ช่วงปีงบประมาณ 2563 จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 6,286,100 บาท (งบเงินอุดหนุน)  
 

ที ่ โครงการวิจัย 
 ปีงบประมาณ 2563 

หัวหน้าโครงการ 
   งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 

1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เชิงสร้ำงสรรค์ด้วย 
กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

1,367,600 นำงดำรุณี พุทไธวัฒน ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 
จังหวัดขอนแก่น 

2 กำรใช้เทคนิค Active Learning ในกำรพัฒนำสมรรถนะครู 
ประจ ำกำรกลุ่มสำระวิชำคณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ 
ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ในศตวรรษที่ 21 

891,000 นำงสำวณัฐชนันท์ จันทคุปต ์
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3 กำรวิจัยพัฒนำรูปแบบและแนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงบริเวณชำยแดนไทยของ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

833,200 นำงสำวทัศนีย์ พิศำลรัตนคณุ 
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
สป. 

4 กำรพัฒนำรูปแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำในท้องถ ิ ่นเป็นฐำนเพื่อกำรจัด 
กำรศึกษำตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในจังหวัดสุโขทัย 

810,000 นำยสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
สุโขทัย 

5 รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรเช่ือมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 

786,600 นำงกวิสรำ ช่ืนอุรำ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ยโสธร 

6 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้โมเดลบ่อล่อปลำโดยภูมิปัญญำ 
ชำวบ้ำนของศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนรำธิวำส 

481,700 นำงสำวมีนำ กำร ี
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ 
นรำธิวำส 

7 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบกำรวิจัย 
เชิงปฏิบัติกำรโดยใช้วงจร PAOR เพื่อพัฒนำทักษะกำร 
สื่อสำรภำษำอังกฤษ ส ำหรับส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ 

405,000 นำงสำวปทิตตำ กนกกช 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
สงขลำ 

8 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำแบบองค์รวมของ 
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสังกัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำร 

360,000 นำยจิรวัฒน์ รักพ่วง 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ตำก 

9 รูปแบบกำรพัฒนำกำรศึกษำนักเรียนด้อยโอกำสช้ันประถม 
ศึกษำปีท่ี 6 ในอ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

351,000 นำงสำวฮไูซมะห์ กือเด้ง 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
นรำธิวำส 

 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๕๕ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

4.3 สรุปภาพรวมของโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 6,286,100 บาท  
 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้รับ งบประมาณ 
1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เชิงสร้ำงสรรค์ 

ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
1.เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำร 
   จัดกำรของสถำนศึกษำน ำร่อง 
   ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชน 
2.เพื่อศึกษำกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
   ตำมบริบทของชุมชนที่ส่งเสริม 
   กำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมือง 
   ที่ดีและร่วมสร้ำงสรรค์สังคม 
3.เพื่อน ำเสนอรูปแบบกำรบริหำร 
   จัดกำรพื้นทีเ่ชิงสร้ำงสรรค์ ด้วย 
   กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
    ในบริบทที่แตกต่ำงกัน 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
ภำค 12 จังหวัด 
ขอนแก่น 
(นำงดำรุณี  
           พุทไธวัฒน์) 

1,367,600 

2 กำรใช้เทคนิค Active Learning ในกำร 
พัฒนำสมรรถนะครูประจ ำกำรกลุ่มสำระวิชำ 
คณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำในสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ในศตวรรษที่ 21 

1.เพื่อศึกษำกำรใช้เทคนิค  
   Active Learning ในกำร 
   พัฒนำสมรรถนะครูประจ ำกำร 
   กลุ่มสำระวิชำคณิตศำสตร์ 
   ระดับประถมศึกษำ ในศตวรรษที่ 21 
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
   ของกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร 
   กำรพัฒนำสมรรถนะครู 
   ประจ ำกำรกลุ่มสำระวิชำ 
   คณิตศำสตร์ ระดับประถม 
   ศึกษำในสถำนศึกษำ สังกัด 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
   กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   ในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกอบรม 
   และหลังฝึกอบรมของผู้อบรม 
   ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 
   เทคนิค Active Learning 
 
 
 

สถำบันพัฒนำครู 
คณำจำรย์ และ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(นำงสำวณัฐชนันท์ 
           จันทคุปต์) 

891,000 

 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๕๖ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้รับ งบประมาณ 
3 กำรวิจัยพัฒนำรูปแบบและแนวทำง 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อควำมมั่นคงบริเวณชำยแดนไทย ของ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1.เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและ 
   ควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
   เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง  
   ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
2.เพื่อศึกษำรูปแบบ แนวทำงกำร 
   ขับเคลื่อนกลไกนโยบำยกำรจัด 
   กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำม 
   มั่นคง ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
3.เพื่อศึกษำควำมคิดเห็น ควำม 
   พึงพอใจ และข้อเสนอแนะของ 
   บุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 
   ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 
   ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
   กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
   อย่ำงเหมำะสม 
 

ส ำนักนโยบำยและ 
ยุทธศำสตร์ สป. 
(นำงสำวทัศนีย์ 
       พิศำลรัตนคุณ) 

833,200 

4 กำรพัฒนำรูปแบบกระบวนกำรจัดกำร 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญำในท้องถิ่น เป็นฐำนเพื่อกำรจัด 
กำรศึกษำตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในจังหวัด 
สุโขทัย 

1.เพื่อศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ 
   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   เป็นฐำนเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในจังหวัด 
   สุโขทัย 
2.เพื่อพัฒนำรูปแบบกระบวนกำร 
   จัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำ 
   ในท้องถิ่นเป็นฐำนเพื่อกำร 
   จัดกำรศึกษำตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 

     ในจังหวัดสุโขทัย 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดสุโขทัย 
(นำยสุทธิศักดิ์ 
               เพ็ชรผึ้ง) 
 

810,000 

5 รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรเช่ือมโยง 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ 
อุดมศึกษำ 
 

1.ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมรู้ 
   ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
   หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ 
   ขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ 
   อุดมศึกษำให้กับหน่วยงำนทำงกำร 
   ศึกษำในจังหวัดยโสธร 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดยโสธร 
(นำงกวิสรำ ช่ืนอุรำ) 

786,600 

 
 
 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๕๗ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้รับ งบประมาณ 
  2.เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำ 

   หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
   กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ 
   และอุดมศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบท 
   ของจังหวัดยโสธร 
    

  

6 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้โมเดลบ่อล่อปลำ  
โดยภูมิปัญญำชำวบ้ำนของศูนย์วิทยำศำสตร์  
เพื่อกำรศึกษำนรำธิวำส 

1.เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้เรื่องกำร 
   ขุดบ่อล่อปลำและชนิดของสัตว์น้ ำ 
   ในป่ำเสม็ด 
2.เพื่อประเมินศักยภำพของแหล่ง 
   เรียนรู้ 
3.เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อควำม 
   หลำกหลำยชนิดของสัตว์น้ ำ 
   ในบ่อล่อปลำที่เลียนแบบภูมิปัญญำ 
   ชำวบ้ำน 
4.เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อควำม 
   ชุกชุมของสัตว์ป่ำ  
 

ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อ 
กำรศึกษำนรำธิวำส 
(นำงสำวมีนำ กำรี) 

481,700 

7 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในรูปแบบกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร โดยใช้วงจร 
PAOR เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร 
ภำษำอังกฤษ ส ำหรับส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ 
 

1.เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำร 
   เรียนรู้ในรูปแบบกำรวิจัย 
   เชิงปฏิบัติกำรโดยใช้วงจร PAOR 
   เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร 
   ภำษำอังกฤษของนักเรียนในระดับ 
   ช้ันประถมศึกษำในโรงเรียนเอกชน 
2.ทดลองใช้และตรวจสอบคุณภำพ 
   ของนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร 
   ภำษอังกฤษของนักเรียนในระดับ 
   ประถมศึกษำในโรงเรียนเอกชน 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดสงขลำ  
(นำงสำวปทิตตำ  
              กนกกช) 
 

405,000 

8 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำแบบ 
องค์รวมของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

1.เพื่อศึกษำสภำพ ปัญหำ และ 
   ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรจัด 
   กำรศึกษำแบบองค์รวมของ 
   สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ 
   ขั้นพื้นฐำน สังกัดกระทรวง 
   ศึกษำธิกำร 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดตำก 
(นำยจิรวัฒน ์
             รักพ่วง) 

360,000 

 



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ๕๘ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ หน่วยงานได้รับ งบประมาณ 
  2.เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

   แบบองค์รวมของสถำนศึกษำระดับ 
   กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัดกระทรวง 
   ศึกษำธิกำร 
3.เพื่อประเมินรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 
   แบบองค์รวมของสถำนศึกษำระดับ 
   กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัดกระทรวง 
   ศึกษำธิกำร 
 

  

9 รูปแบบกำรพัฒนำกำรศึกษำนักเรียน 
ด้อยโอกำสช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
ในอ ำเภอยำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 

1.เพื่อศึกษำสภำพควำมต้องกำร 
   และข้อเสนอแนะในกำรสร้ำง 
   รูปแบบกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
   นักเรียนด้อยโอกำสชั้นประถม 
   ศึกษำปีท่ี 6 ในอ ำเภอยำเจำะ  
   จังหวัดนรำธิวำส 
2.เพื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยสภำพ 
   ควำมต้องกำร และข้อเสนอแนะ 
   ในกำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ 
   กำรศึกษำนักเรียนด้อยโอกำส 
   ขั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ในอ ำเภอ 
   บำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส จ ำแนก 
   ตำมเพศ ต ำแหน่ง อำยุ  
   ประสบกำรณ์ท ำงำน 
3.เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
   นักเรียนด้อยโอกำสช้ันประถมศึกษำ 
   ปีท่ี 6 ในอ ำเภอบำเจำะ จังหวัด 
   นรำธิวำส 
4.เพื่อประเมินควำมเหมำะสมและ 
   ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำรูปแบบ 
   กำรพัฒนำกำรศึกษำนักเรียน 
   ด้อยโอกำสช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
   ในอ ำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส 
 
 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดนรำธิวำส 
(นำงสำวฮูไซมะห์  
               กือเด้ง) 
 

351,000 
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4.4 บัญชีรายช่ือข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอและได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี ของส านักงานปลัดกระทรวง 
      ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  
 

ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม   
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 

1 พัฒนาการบริหารจัดการ
พื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

นางดารุณี พุทไธวัฒน ์
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
จังหวัดขอนแก่น 

/  1 ป ี
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

1,367,600 1,367,600 1,519,600 1.เกิดภาคีเครือข่ายความ 
   ร่วมมอืในการมีส่วนร่วม 
   จัดการทางการศึกษา 
2.มีองค์ความรู้ที่เกิดจาก 
   ชุมชน สังคมในท้องถิ่น 
   ถา่ยทอดและเชื่อมโยง 
   ความรู้สู่กระบวนการ 
   บริหารจัดการพื้นที ่
   เชิงสร้างสรรค์ 

1.ผู้เรียนได้รับความรู้ 
   มกีระบวนทัศน์ที่ด ี
   ต่อพ่อแม ่   
   ผู้ปกครองและ 
   ชุมชนที่อยู่รอบขา้ง 
2.ครูผู้สอนมีทักษะ 
   ในการจัดกระบวน  
   การเรียนรู ้
   สอดคล้องตาม 
   ความต้องการ 
   ของบริบทในพื้นที ่
3.การถ่ายทอด 
   ความรู้ไปยัง 
   สถานศึกษาอื่น ๆ  
   ทั้งในและนอก 
   พื้นที่รับผิดชอบ   
 
 

การพัฒนา
บริหารจัดการ
พื้นที่เชิง
สร้างสรรค์ 
ด้วย
กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน ด้วย
วิธีการประเมิน
ตามวงจร 
เดมมิ่ง 
(PDCA) 

สนับสนุน 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

2 การใช้เทคนิค Active 
Learning ในการพัฒนา
สมรรถนะครูประจ าการกลุ่ม
สาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 

นางสาวณัฐชนันท์  
                 จันทคุปต ์

สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา  

/  1 ป ี
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

891,000 891,000 990,000 1.ครูมีสมรรถนะด้าน 
   การเรียนการสอน 
   นกัเรียนให้ม ี
   ประสิทธิภาพและ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
   เรียนสูงขึ้น 
2.ครูประจ าการกลุ่ม 
   สาระวิชา 
   คณิตศาสตร์ทุกคน 
   ที่ผ่านการฝึกอบรม 
   มีความพึงพอใจที่ได ้
   น าความรู้การสอน 
   คณิตศาสตร์  
   ในศตวรรษที่ 21  
   ดว้ยเทคนิค Active  
   Learning ไปใช้ใน 
   การจัดการเรียน 
   การสอน 

1.ครูสามารถจัด 
   สภาพแวดล้อมเพื่อ 
   การเรียนรู้         
    คณิตศาสตร์ 
    ในศตวรรษที่ 21  
2.ครูมีความรู้ใน 
   หลกัสูตรและ 
   การสอนวิชา 
   คณิตศาสตร์ระดับ 
   ประถมศึกษา 
   ในศตวรรษที่ 21 
3.ครูมีการสร้าง 
    ผลงานทาง 
    วิชาการหรือ 
    นวัตกรรมการ 
    เรียนการสอน 
    คณิตศาสตร์ให้แก่ 
     โรงเรียน 
4.ครูคณิตศาสตร์ 
   เกิดความมุ่งมั่น 
   และแรงจูงใจที่ 
   จะแสวงหาความรู ้
   จากแหล่งข้อมูล 
   ที่หลากหลาย 

การด าเนินการ 
อบรมและ
ประเมินผลการ
จัดการฝึกอบรม
โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ 
Active 
Learning เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
ครูประจ าการ
กลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับ
ประถมศึกษา 
ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
ในศตวรรษที่ 
21 

สนับสนุน 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

          5.นักเรียนมีวิธีคิด 
   แก้ปัญหาทาง 
   คณิตศาสตร์ 
   ได้มากขึ้น 
6.นักเรียนมีความ 
   สามารถด้าน 
   การคิดค านวณ 
   และความสามารถ 
   ในการแก้ปญัหา 
   ทางคณิตศาสตร์ 
   ดีขึ้น 
7.นักเรียนได้รับ 
   การสอนจนม ี
   ผลสัมฤทธิ ์
   ทางการเรียน 
   ดีขึ้น 
8.สพฐ.ใช้เป็น 
   มาตรฐาน 
   ประเมินการ 
   สอนของครู 
   คณิตศาสตร์ 
   ระดับ 
   ประถมศึกษา 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

          9.น าไปใช้พัฒนา 
   สมรรถนะครูใน 
   รายวิชาอื่น ๆ  
   ให้ครูมีสมรรถนะ 
   สูงขึ้น 
10.ผู้บริหารโรงเรียน 
     มีความพอใจใน 
     ผลสัมฤทธิ์ทาง  
     การเรียนวชิา 
     คณิตศาสตร์ของ 
     นักเรียนที่สูงขึ้น 

  

3 การวิจยัพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงบริเวณชายแดน
ไทย ของกระทรวงศึกษาธกิาร 
 

นางสาวทัศนีย์  
           พิศาลรัตนคุณ 
ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

/  1 ป ี
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

833,200 833,200 925,800 การจัดการศึกษาที่ลด 
ความเหลื่อมล้ าในพื้นที่
ชายแดนเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่บริเวณชายแดน 

เยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน 

1.การน า 
  รูปแบบ  
  แนวทางที่ได้ 
  พัฒนาโดย 
  การประเมิน 
  เชิงวิพากษ์  
  และปรับปรุง 
  แล้วน าไปใช้ 
  ในหน่วยงาน 
  ทางการศึกษา  
  และ 
  สถานศึกษา   

สนับสนุน 
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ดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

           2.ประเมินผลโดย 
   การน ารูปแบบ  
   แนวทางไป 
   ขบัเคลื่อน 
   นโยบายการ 
   จดัการศึกษา  
   เพื่อเสริมสร้าง 
   ความมั่นคง 
   แห่งชาต ิและ 
   ปัญหาการ 
   จัดการศึกษา 
 

 

4 การพัฒนารูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
เป็นฐานเพื่อการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตทุกช่วงวยัในจังหวัด
สุโขทัย 

นายสุทธิศักดิ ์ เพ็ชรผ้ึง 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย 

/  1 ป ี
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

810,000 810,000 900,000 ชุดความรู้ที่เกิดจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การจัดการเรียนรู้ของ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การจัดการเรียนรู้
ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีความ
เช่ือมโยงกับ
สถานศึกษา 

1.ด าเนินการ  
  Focus group  
  ผู้น าชุมชน  
  หนว่ยงาน 
  ราชการ  
  สถานศึกษา 
  และผู้บริหาร  
  ของอุทกยาน  
  ประวัติศาสตร์ 
  แห่งชาต ิ
 

สนับสนุน 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ขอ้เสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณาของ

ส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

           2.สัมภาษณ์เชิงลึก 
   ปราชญ์ชุมชน 
   ที่เป็นผู้ที่มีความ 
   ช านาญด้าน 
   ภูมิปัญญา 
3.พัฒนารูปแบบ 
   จากขอ้มูลการ 
   สัมภาษณ ์
   ด าเนินการสร้าง 
   การจัดการ 
   เรียนรู้ของชุมชน 
   ตั้งแต่วยัเด็ก  
   6-12 ป ีและ 
   12-18 ปี  
   วัยท างาน 
   และผู้สูงอาย ุ
4.จัดท าการ 
   สัมภาษณ์ด้วย 
   กระบวนการ  
   Focus group  
   เพื่อประเมิน 
   รูปแบบ 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
เช่ือมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

นางกวิสรา ชื่นอุรา 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธร 

/  1 ป ี
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

786,600 786,600 874,000 1.รูปแบบและแนวทาง 
   การพัฒนาหลักสูตร 
   ต่อเนื่อง จ านวน  
   1 รปูแบบ 
2.หลักสูตรต่อเนื่อง 
   เช่ือมโยงการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานกับ 
   อาชีวศึกษาและ 
   อุดมศึกษา 
   ที่เหมาะสมกับบริบท 
   ของสถานศึกษา  
   จ านวน 96 หลักสูตร 
 

1.ครูผู้สอนในสถาน  
   ศึกษา/หนว่ยงาน 
   ทางการศึกษา 
   สามารถน าสื่อ/ 
   นวัตกรรมที่ร่วมกัน 
   พัฒนาไปปรับ    
   ประยุกต์ใช้ใน 
   การจัดการเรียนรู้ 
   เพื่อยกระดบั 
   คุณภาพผู้เรียน 
   ได้ตามบริบท 
   ของตนเอง 
2.ผู้บริหารสถาน  
   ศึกษาสามารถน า 
   สื่อ/นวัตกรรม 
   ที่ร่วมกันพัฒนา 
   ไปปรับ ประยกุต ์
   ใช้ในการบริหาร 
   จัดการในสถาน  
   ศึกษา/หนว่ยงาน 
   ทางการศึกษา 
 
 

ประเมินผลการ
ใช้รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

สนับสนุน 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

          3.ส านักงานเขตพื้นที ่
   การศึกษา  
   ส านกังาน 
   ศึกษาธกิารจังหวัด  
   สามารถน าสื่อ/ 
   นวัตกรรมไปปรับ  
   ประยุกต์ใช้ในการ 
   ก าหนดนโยบาย 
   การพัฒนา 
   คุณภาพการจัด 
   การศึกษาให ้
   เหมาะสม 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โมเดลบ่อล่อปลา โดย 
ภูมิปัญญาชาวบา้นของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นราธิวาส 

นางสาวมีนา การ ี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานราธิวาส 

/  1 ป ี
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

481,700 481,700 535,200 1.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 
   การศึกษานราธวิาส 
   สามารถเป็นแหล่ง 
   เรียนรู้ให้แก่เยาวชน 
   และประชาชนทัว่ไป 
   ในเขตนราธวิาสและ 
   พื้นที่ใกล้เคียง 
2.ชุมชนรอบพรุทั้งหมด 
   มีพรุบาเจาะ ซ่ึงอยู่ใน 
   พื้นทีอ่ าเภอบาเจาะ  
   อ าเภอเมือง และอ าเภอ 
   สุไหงโกลก จังหวัด 
   นราธิวาส ซึ่งสามารถ 
   จัดการบ่อลอ่ปลาได ้
   อย่างถกูต้อง 
 
 

มีพันธุ์ปลาที่ได้รับการ
อนุรักษ์และชาวบา้น
มีรายได้จากการขุด
บ่อล่อปลา 

1.อบรม 
   เจา้หน้าที ่
   ศูนย ์
   วิทยาศาสตร์ 
   เพื่อการศึกษา 
   นราธิวาสและ 
   ผู้ร่วม 
   โครงการวิจัย 
   เร่ือง 
   อนุกรมวิธาน 
   ของสัตว์น้ า   
   เพื่อให้เข้าใจ 
   ในเรื่อง 
   อนุกรมวิธาน 
   ของสัตว์น้ า 
   อย่างชัดเจน 
2.จัดอบรมและ 
   ชมแหล่ง 
   เรียนรู้เพื่อ 
   เผยแพร ่
   ความรู ้
   เกีย่วกับการ  

สนับสนุน 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

                 ขุดบอ่ล่อปลา 
   ใหแ้ก่เยาวชน 
   และผู้น า 
   ชุมชนรอบ 
   ปา่พรุ และ 
   ประเมินผล 
   แหล่งเรียนรู ้
   ของศูนย์ 
   วิทยาศาสตร์ 
   เพื่อการศึกษา 
   นราธิวาส 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

7 การพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
การวิจยัเชิงปฏิบัติการโดยใช้
วงจร PAOR เพื่อพัฒนาทกัษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ส าหรับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

นางสาวปทิตตา กนกกช 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสงขลา 
 

/  1 ป ี
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

405,000 405,000 450,000 ครูสามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ 
นักเรียนเกิดทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
    

นักเรียนมีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษที่ดี
และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างมั่นใจเพิ่มขึ้น 

ทราบถึง
ความสามารถ
ของนักเรียน
หลังจากใช้
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบการวิจยั
เชิงปฏิบัติการ 
โดยใช้วงจร 
PAOR เพื่อ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
ในระดับชั้น
ประถมศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 
 
 
 
 

สนับสนุน 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

8 การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาแบบองค์รวมของ
สถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธกิาร 

นายจิรวัฒน ์ รักพ่วง 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก 

/  1 ป ี
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

360,000 360,000 400,000 1.ได้รูปแบบแนวทางการ 
   จัดการศึกษาแบบ 
   องค์รวม ระดับ 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ของกระทรวง  
   ศึกษาธกิาร 
2.ได้แนวคิดก าหนด 
   นโยบายการจัด 
   การศึกษาแบบองค์รวม 
3.สถานศึกษาระดับ 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ได้รูปแบบการจัด 
   การศึกษาแบบองค์รวม 

ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความ
ต้องการ 

การประเมิน
รูปแบบการจัด
การศึกษาแบบ
องค์รวม ของ
สถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธกิาร 
ประเมิน 3 ด้าน 
คือ  
1.ความเหมาะสม 
2.ความเป็นไปได้ 
3.ความเป็น  
   ประโยชน์  
ของรูปแบบการ
จัดการศึกษา 
แบบองค์รวมของ 
สถานศึกษาระดับ
การศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

สนับสนุน 
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ล าดับ 
ความ 

ส าคัญที่ 
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ 
การวิจัยและหน่วยงาน 
ที่สังกัด (กอง/คณะ) 

ข้อเสนอการวิจัย 
ระยะเวลา 
ท าการวิจัย 

(ปี) 

งบประมาณ (บาท) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
สรุปการ

ประเมินผล 

ผลการ
พิจารณา
ของส านัก
งบประมาณ 

(สงป.) 

ใหม ่ ต่อเนื่อง 
ปีที่ 

ตลอด 
การวิจัย 

ได้รับ 
จัดสรรจนถึง

ปัจจุบัน 

 
เสนอขอ 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

9 รูปแบบการพัฒนาการศึกษา
นักเรียนด้อยโอกาส 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  
ในอ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธวิาส 

/  1 ป ี
(ต.ค.62-ก.ย.63) 

351,000 351,000 390,000 นักเรียนด้อยโอกาสชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6  
ในอ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ได้รับการ
พัฒนา 

1.ผู้บริหารสามารถ 
   วางแผนการ 
   พัฒนานักเรียน 
   ด้อยโอกาส 
   ในโรงเรียน 
   ตนเองได้ 
2.ครูสามารถน า 
  แนวทางไปพัฒนา 
  นักเรียนด้อย 
  โอกาส 
3.นักเรียนด้อย 
   โอกาสมีการ 
   พัฒนาตนเอง 
   และนักเรียน 
   ที่ไม่ด้อยโอกาส 
   มีสว่นร่วมในการ 
   ชว่ยเหลือ 
   นกัเรียนด้อย 
   โอกาส 
4.ผู้ปกครอง 
   รวมไปถึงชุมชน 
   มีสว่นร่วมในการ 
   พัฒนานักเรียน 
   ด้อยโอกาส 

ประเมินความ
เหมาะสม และ
ความเป็นไปได้
ของรูปแบบ 
การพัฒนา
นักเรียนด้อย
โอกาสชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ในอ าเภอ
บาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส โดย
การสัมภาษณ์
แบบสังเกต และ
การสนทนากลุ่ม  

สนับสนุน 
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4.5 รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่ายอ่ืน ส าหรับการจัดท าแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
ผลผลติ/โครงการ : โครงการวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 
สูก่ารพฒันาการศกึษา 

   6,286,100 110,300 1,689,400 3,840,900 643,000 - 2,500 

1. พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ 
    ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

1.เพื่อศึกษาสภาพ 
   การบริหารจัดการ 
   ของสถานศึกษา 
   น าร่องด้วย 
   กระบวนการมี 
   ส่วนร่วมของชุมชน 
2.เพื่อศึกษา 
   กระบวนการ 
   มีส่วนร่วมตาม 
   บริบทของชุมชน 
   ที่ส่งเสริมการ 
   พัฒนาผู้เรียนให้ 
   เป็นพลเมืองที่ดี 
   และร่วมสร้างสรรค์ 
   สังคม 
3.เพื่อน าเสนอรูปแบบ 
   การบริหารจัดการ 
   พื้นที่เชิงสร้างสรรค์ 
   ด้วยกระบวนการ 
   มีส่วนร่วมของชุมชน 
   ในบริบทที่แตกต่างกัน 

ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 12  
จังหวัดขอนแก่น 
(นางดารุณี พุทไธวัฒน์) 

1.สถานศึกษาน าร่อง 
   ในพื้นที่รับผิดชอบ 
   ของส านักงาน 
   ศึกษาธิการภาค 12 
   จ านวน 5 แห่ง  
   ได้แก่ 
   1.1 โรงเรียน 
ภูผาม่าน อ าเภอ 
ภูผาม่าน จังหวัด 
ขอนแก่น 
   1.2 โรงเรียน 
สหัสขันธ์ศึกษา 
อ าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   1.3 โรงเรียน 
เชียงขวัญพิทยาคม 
อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
   1.4 โรงเรียน 
สุวรรณภูมิวิทยาลัย 
อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1,367,600 - 225,600 1,075,000 67,000 - - 
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

     
 
    

    1.5 โรงเรียน 
พยัคฆภูมิวิทยาคาร 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
2.ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
   2.1 ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ปราชญ์ 
ชาวบ้าน ชุมชน 
   2.2 ตัวแทนหน่วยงาน 
ในพืน้ที่ ประกอบด้วย 
ภาคเอกชน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรทางศาสนา 
 

       

2. การใช้เทคนิค Active Learning ในการพัฒนา 
    สมรรถนะครูประจ าการกลุ่มสาระวิชา 
    คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา 
    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 

1.เพื่อศึกษาการใช ้
   เทคนิค Active 
   Learning ในการ 
   พัฒนาสมรรถนะครู 
   ประจ าการกลุ่มสาระ 
   วิชาคณิตศาสตร์  
   ระดับประถมศึกษา 
   ในศตวรรษที่ 21 
    

สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษา 
(นางสาวณัฐชนันท์ 
           จันทคุปต์) 

ครูประจ าการกลุ่มสาระ 
วิชาคณิตศาสตร์ระดับ 
ประถมศึกษาในสถาน 
ศึกษา สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ที่เป็นครูดีเด่น 
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาที่ได้รับ 
รางวัลจากคุรุสภา และ 
ผ่านการอบรมหลักสตูร 
การพัฒนาสมรรถนะ 

891,000 41,300 292,000 538,500 16,700 - 2,500 
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

 

2.เพื่อเปรียบเทียบ 
   ผลสัมฤทธิ์ของการ 
   ฝึกอบรมตาม 
   หลักสูตรการพัฒนา 
   สมรรถนะครูประจ า 
   การกลุ่มสาระวิชา 
   คณิตศาสตร์ ระดับ 
   ประถมศึกษาใน 
   สถานศึกษา สังกัด 
   ส านักงาน 
   คณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ในศตวรรษที่ 21 
   ก่อนฝึกอบรมและ 
   หลังฝึกอบรมของ 
   ผู้อบรมที่ได้รับการ 
   จัดการเรียนรู้ด้วย 
   เทคนิค Active  
   Learning    

 

ที่จ าเป็นของครกูลุ่มสาระ 
วิชาคณิตศาสตร์ระดับ 
ประถมศกึษาในสถาน 
ศึกษา สังกดั สพฐ.  
ในศตวรรษที่ 21 จาก 
สถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา ในปี งปม. 
พ.ศ.2559-2561  
จ านวน 40 คน โดยใช ้
เวลา 1 สัปดาห์ 
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

3. การวิจัยพัฒนารูปแบบและแนวทางการ 
    ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ 
    ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยของกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 

1.เพื่อศึกษาสภาพ 
   ปัจจุบันและความ 
   พร้อมในการจัดการ 
   ศึกษาเพื่อเสริมสร้าง 
   ความมั่นคงของ 
   ศธ. 
2.เพื่อศึกษารูปแบบ 
   แนวทางการ 
   ขับเคลื่อนกลไก 
   นโยบายการจัด 
   การศึกษาเพื่อ 
   เสริมสร้างความ 
   มั่นคงของ ศธ. 
3.เพื่อศึกษาความ 
   คิดเห็น ความ 
   พึงพอใจ และ 
   ข้อเสนอแนะของ 
   บุคคลที่เกี่ยวข้องใน 
   การด าเนินงาน 
   ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
   ความมั่นคงในการ 
   ด าเนินงานตาม 
   นโยบายการจัดการ 
   ศึกษาเพื่อความ 
   มั่นคงอย่างเหมาะสม 
 

ส านักนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ สป. 
(นางสาวทัศนีย์ 
       พิศาลรัตนคุณ) 

สถานศึกษา/โรงเรียน 
สังกัด สพฐ. สอศ. ศูนย์ 
การศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัด/อ าเภอ ใน 
ภาคเหนือ ภาคใต้  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันตก และภาค 
ตะวันออก รวม 5 ภูมิภาค 
ภูมิภาคละ 3 แห่ง  
ทุกสังกัด จ านวน 15 แห่ง 
ได้แก่  
1.ผู้บริหารการศึกษา/ 
   สถานศึกษา ครู และ 
   บุคลากรทางการศึกษา 
2.นักเรียนของสถาน 
   ศึกษา/โรงเรียน ทั้ง 
   15 แห่ง ทั้งด้าน 
   หลักสูตร การเรียน 
   การสอน ความคิดเห็น 
   ส่วนตัว ตลอดจนบริบท 
   ทั่วไปของสถานศึกษา 
3.ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
   ผู้น าศาสนา ภูมิปัญญา 
   และกรรมการสถาน 
   ศึกษา ทั้งด้านการ    
 

833,200 - 91,600 440,200 301,400 - - 
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

     
 
    

    มีส่วนร่วมจากชุมชน 
   สังคม ความคิดเห็น 
   ส่วนตัว ตลอดจนบริบท 
   ทั่วไปของสถานศึกษา 
4. บุคลากรทางการศึกษา 
   ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 
   สถานศึกษา/โรงเรียน 
   ตัวอย่างในทุกสังกัด 

       

4.การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
   ในท้องถิ่น เป็นฐานเพื่อการจัดการศึกษา 
   ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในจังหวัดสุโขทัย 

1.เพื่อศึกษาการจัด 
   การเรียนรู้โดยใช้ 
   แหล่งเรียนรู้ 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   เป็นฐานเพื่อการ 
   จัดการเรียนรู้ 
   ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 
   ในจังหวัดสุโขทัย 
2.เพื่อพัฒนารูปแบบ 
   กระบวนการจัดการ 
   เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
   เป็นฐานเพื่อการ 
   จัดการศึกษา 
   ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 
   ในจังหวัดสุโขทัย 
 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุโขทัย 
(นายสุทธิศักดิ์ 
             เพ็ชรผึ้ง) 
 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุโขทัย โดยมี 
ประเด็นที่ศึกษา  
ประกอบด้วย 
1.บริบทพื้นที่ สภาพ 
   แวดล้อมของชุมชน  
   ตลอดจนรูปแบบการ 
   สืบทอดภูมิปัญญาและ 
   วัฒนธรรมชุมชน 
2.กระบวนการจัดการ 
   เรียนรู้ภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่นโดยใช้เครือข่าย 
   แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
3.ต าบลเมืองเก่า จังหวัด 
   สุโขทัย 
4.ต าบลศรีสัชนาลัย 
   จังหวัดสุโขทัย 
 
 

810,000 - 458,400 306,000 45,600 - - 
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

5.รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

1.ส่งเสริม สนับสนุน 
   และสร้างความรู้ 
   ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   การจัดท าหลักสูตร 
   ต่อเนื่องเชื่อมโยง 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   กับอาชีวศึกษาและ 
   อุดมศึกษาให้กับ 
   หน่วยงานทางการ 
   ศึกษาในจังหวัด 
   ยโสธร 
2.เพื่อพัฒนารูปแบบ 
   การพัฒนาหลักสูตร 
   ต่อเนื่องเชื่อมโยง 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กับอาชีวศึกษาและ 
   อุดมศึกษาที่ 
   สอดคล้องกับบริบท 
   ของจังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดยโสธร 
(นางกวิสรา  ชื่นอุรา) 

หน่วยงานทางการศึกษา 
ในจังหวัดยโสธรทุกแห่ง 
สามารถน ารูปแบบและ 
แนวทางการพัฒนา 
หลักสูตรต่อเนื่อง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษา จ านวน 
1 รูปแบบ 96 หลักสูตร 

786,600  7,200 678,900 100,500 - - 
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แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โมเดลบ่อล่อปลา โดย 
   ภูมิปัญญาชาวบ้านของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 
   การศึกษานราธิวาส 

1.เพื่อพัฒนาแหล่ง 
   เรียนรู้เรื่องการ 
   ขุดบ่อล่อปลาและ 
   ชนิดของสัตว์น้ าใน 
   ป่าเสม็ด 
2.เพื่อประเมินศักยภาพ 
   ของแหล่งเรียนรู้ 
3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี 
   ผลต่อความ 
   หลากหลายชนิดของ 
   สัตว์น้ าในบ่อล่อปลา 
   ที่เลียนแบบภูมิปัญญา 
   ชาวบ้าน 
4.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล 
   ต่อความชุมชุมของ 
   สัตว์ป่า  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 
การศึกษานราธิวาส 
(นางสาวมีนา การี) 

1.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 
   การศึกษานราธิวาส 
   สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   ให้แก่เยาวชนและ 
   ประชาชนทั่วไปในเขต 
   นราธิวาสและพื้นที่ 
   ใกล้เคียง 
2.ชุมชนรอบพรุทั้งหมด 
   มีพรุบาเจาะ ซึ่งอยู่ใน 
   พื้นที่อ าเภอบาเจาะ 
   อ าเภอเมือง และอ าเภอ 
   สุไหงโกลก จังหวัด 
   นราธิวาส ซ่ึงสามารถ 
   จัดการบ่อล่อปลาได้ 
   อย่างถูกต้อง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

481,700 - 228,000 195,000 58,700 - - 
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

7.การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้วงจร PAOR เพื่อ 
   พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับ 
   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
   เอกชนจังหวัดสงขลา 
 

1.เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
   การจัดการเรียนรู้ 
   ในรูปแบบการวิจัย 
   เชิงปฏิบัติการโดยใช ้
   วงจร PAOR เพื่อ 
   พัฒนาทักษะการ 
   สื่อสารภาษาอังกฤษ 
   ของนักเรียนในระดับ 
   ชั้นประถมศึกษาใน 
   โรงเรียนเอกชน 
2.ทดลองใช้และ 
   ตรวจสอบคุณภาพ 
   ของนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
   ทักษะการสื่อสาร 
   ภาษอังกฤษของ 
   นักเรียนในระดับ 
   ประถมศึกษาใน 
   โรงเรียนเอกชน 
    

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสงขลา  
(นางสาวปทิตตา  
              กนกกช) 
 

บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียน 
ในสังกัด สช. จังหวัด 
สงขลา จ านวน 164 โรง  
ดังนี้  
1.ครูที่ปฏิบัติงานใน 
   โรงเรียน อ าเภอเมือง 
   จังหวัดสงขลา  
   โรงเรียนละ 3 คน 
   จ านวน 3 โรง รวม 
   9 คน  
2.ผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน 
   อยู่ในโรงเรียนเอกชน 
   จ านวน 3 คน  
3.เด็กระดับชั้นประถม 
   ศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
   100 คน โดยท าการ 
   สุ่มนักเรียนด้วยวิธีการ 
   สุ่มแบบกลุ่ม  
   (Cluster Random  
   Sampling) จ านวน 
   3 ห้องเรียน จาก 
   3 โรงเรียน 
 
 
 
 

405,000 45,000 168,400 160,000 31,600 - - 
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

8.การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ 
   องคร์วมของสถานศกึษาระดับการศกึษา 
   ขั้นพืน้ฐาน สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ 

1.เพื่อศกึษาสภาพ  
   ปัญหา และความ 
   ต้องการเกี่ยวกับ 
   การจัดการศกึษาแบบ 
   องคร์วมของสถาน 
   ศึกษาระดับการศึกษา 
   ขั้นพืน้ฐาน สังกัด 
   กระทรวงศกึษาธกิาร 
2.เพื่อพัฒนารูปแบบ 
   การจัดการศกึษา 
   แบบองคร์วมของ 
   สถานศึกษาระดับ 
   การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   สังกัดกระทรวง 
   ศึกษาธกิาร 
3.เพื่อประเมนิรูปแบบ 
   การจัดการศกึษา 
   แบบองคร์วมของ 
   สถานศึกษาระดับ 
   การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   สังกัดกระทรวง 
   ศึกษาธกิาร 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดตาก 
(นายจิรวัฒน ์
             รกัพ่วง) 

สถานศึกษาทางเลือก  
4 ประเภท คือ โรงเรียน 
ทางเลือกบ้านเรียน ศูนย์ 
การเรียนรู้สถาบันสังคม 
และศูนย์การเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาไทย ดังนี้ 
1.โรงเรียนทางเลือก 
   โรงเรียนรุ่งอรุณ จาก 
   สถาบันอาศรมศิลป์  
   มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ 
   กรุงเทพฯ ได้แก่ การ 
   สังเกตจากนักเรียน 
   ทุกคน และการสัมภาษณ์ 
   ผู้บริหาร 2 คน  
   ครูผู้สอน 5 คน และ 
   กรรมการสถานศึกษา 
   2 คน 
2.บ้านเรียน Avoda ต าบล 
   โป่งแดง อ าเภอเมือง 
   จังหวัดตาก ได้แก่ การ 
   สังเกตนักเรียนทุกคน 
   และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
   2 คน  ครูผู้สอน 2 คน 
   ผู้ปกครอง 2 คน และ 
   กรรมการสถานศึกษา 
   2 คน     

  360,000     24,000 135,000 197,700 3,300   
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

     
 
    

 3.ศูนย์การเรียนรู้สถาบัน 
   สังคมหญ้าแพรกสาละวัน 
   อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด 
   แม่ฮ่องสอน ได้แก่ การ 
   สังเกตนักเรียนทุกคน และ 
   การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
   2 คน ครูผู้สอน 5 คน 
   ผู้ปกครอง 5 คน และ 
   กรรมการสถานศึกษา 
   2 คน 
4.ศูนย์การเรียนรู้ 
   ภูมิปัญญาไทยม่อน 
    แสงดาววิชชาลัย 
    ต าบลดอยลาน อ าเภอ 
    เมือง จังหวัดเชียงราย 
    ได้แก่ การสังเกต 
   นักเรียนทุกคน และ 
   การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
   2 คน ครูผู้สอน 5 คน 
   ผู้ปกครอง 5 คน  
   และกรรมการสถาน 
   ศึกษา 2 คน 
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

9.รูปแบบการพัฒนาการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอ าเภอยาเจาะ 
   จังหวัดนราธิวาส 

1.เพื่อศึกษาสภาพ 
   ความต้องการและ 
   ข้อเสนอแนะใน 
   การสร้างรูปแบบ 
   การพัฒนาการ 
   ศึกษานักเรียน 
   ด้อยโอกาส 
   ชั้นประถมศึกษา 
   ปีที่ 6 ในอ าเภอ 
   บาเจาะ จังหวัด 
   นราธิวาส 
2.เพื่อเปรียบเทียบ 
   ค่าเฉลี่ยสภาพ 
   ความต้องการ และ 
   ข้อเสนอแนะ 
   ในการสร้างรูปแบบ 
   การพัฒนาการ 
   ศึกษานักเรียน 
   ด้อยโอกาส 
   ขั้นประถมศึกษา 
   ปีที่ 6 ในอ าเภอ 
   ยาเจาะ จังหวัด 
   นราธิวาส จ าแนก 
   ตามเพศ ต าแหน่ง 
   อายุ ประสบการณ์ 
   ท างาน 
 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนราธิวาส 
(นางสาวฮูไซมะห์  
                 กือเด้ง) 
 
    

โรงเรียนประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ในอ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส จ านวน  
200 คน ได้แก่ 
1.กลุ่มผู้บริหาร เป็น 
   ผู้บริหารสถานศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานระดับ 
   ประถมศึกษา จ านวน 
   27 คน 
2.กลุ่มครู เป็นครูระดับ 
   ประถมศึกษาปีที่ 6 
  จ านวน 27 คน 
3.กลุ่มผู้ปกครอง เป็น 
   ผู้ปกครองนักเรียน 
   ระดับประถมศึกษา 
   ปีที่ 6 จ านวน 27 คน 
4.กลุ่มนักเรียนชั้นประถม 
   ศึกษาปีที่ 6 โรงละ 
   3-5 คน รวมจ านวน 
   119 คน 
 

351,000 - 83,200 249,600 18,200 - - 
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แผนงาน/โครงการ วัตถปุระสงค ์
หน่วยงาน 

รับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 

กลุ่มเปา้หมาย 

งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร 
งบด าเนนิงาน 

    งบลงทนุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณปูโภค 

 3.เพื่อสร้างรูปแบบ 
   การพัฒนาการ 
   ศึกษานักเรียน 
   ด้อยโอกาส 
   ชั้นประถมศึกษา 
   ปีที่ 6 ในอ าเภอ 
   บาเจาะ จังหวัด 
   นราธิวาส 
4.เพื่อประเมินความ 
   เหมาะสมและ 
   ความเป็นไปได้ 
   ในการน ารูปแบบ 
   การพัฒนาการศึกษา 
   นักเรียนด้อย 
   โอกาสชั้นประถม 
   ศึกษาปีที่ 6 ใน 
   อ าเภอบาเจาะ 
   จังหวัดนราธิวาส 
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ส่วนที่ 5 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

 
๑. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมส ำคัญและเร่งพัฒนำนักวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง ให้ควำมรู้  

ควำมเข้ำใจ เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง และมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดท ำข้อเสนอ 

กำรวิจัยเพื่อของบประมำณต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
 3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัย 

4. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่มีคุณภำพและ       
ได้มำตรฐำน 
 5. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนงำนวิจัยที่มีประสิทธิภำพ 
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