แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ

พ.ศ.

2565

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)

คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินของประเทศ ความคุ้มค่าของ
ภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบั บ ปรับ ปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงานพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ โดยมีส าระสำคัญ ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ข อง
หน่วยงาน และงบประมาณ โดยมุ่งเน้นภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของชาติ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพอย่ างต่อ เนื่ อง และสอดคล้ องกับ นโยบายรัฐ บาล ยุท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ช่วยสนับสนุนความคิดเห็นและข้อมูลในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พฤศจิกายน 2564

[ก]

บทสรุปผู้บริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำ
เป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่น
ที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการใดแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ
ภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
สถาบั นพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษา เป็ นองค์กรหลั กในการพั ฒ นาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่มุ่งสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงรองรับระบบราชการ 4.0
เป้าประสงค์
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. มีนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. มีระบบและกลไกการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. มีเครือข่ายการพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ ได้
มาตรฐานสากล
5. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

[ข]

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ า งระบบและกลไกการพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 แสวงหา สร้าง และพั ฒ นาเครือข่ายการพั ฒ นาครู และบุ คลากรทาง
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบประมาณ/โครงการ
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 งบดำเนินงาน
1.1.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
1.2 งบลงทุน
1.2.1 ค่าครุภัณฑ์
1.2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ระบบ)
1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.2.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ปรับปรุง
อาคารเฉลิมพระเกียรติของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง)
1.3 งบรายจ่ายอื่น
1.3.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
1.3.1.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่น 12
1.3.1.2 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่น 11 (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และ
การสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร)
1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
1.3.2.1 โครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”
[ค]

งบประมาณ
62,358,600
58,911,000
9,195,500
5,087,100
4,108,400
45,167,500
1,500,000
1,500,000
43,667,500
43,667,500
4,548,000
3,598,000
3,098,000
500,000
950,000
100,000

แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบประมาณ/โครงการ
1.3.2.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)
1.3.2.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความ
เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity
Building for Sustainable Education Leaders towards
Becoming Regional and Global Citizens: CBSEL)
1.3.2.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
1.3.2.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
2.1 งบรายจ่ายอื่น
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1.1.1 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพใน
ศตวรรษ ที่ 21
2.1.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
ในศตวรรษ ที่ 21

[ง]

งบประมาณ
170,000
130,000

400,000
150,000
3,447,600
3,447,600
2,500,000
2,500,000
947,600
947,600

สารบัญ
หน้า
คำนำ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำ
เป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรั ฐ มนตรีที่ แถลงต่ อรัฐ สภา และแผนอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรั พ ยากรอื่ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ เสนอต่ อ รั ฐ มนตรีเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ รั ฐ มนตรี ให้ ค วามเห็ น ช อบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติ
ราชการในภารกิ จ ใดหรื อ ภารกิ จ ใดไม่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากรัฐ มนตรี มิ ให้ ส ำนั ก งบประมาณจั ด สรร
งบประมาณสำหรับภารกิจนั้น
ประกอบกับ สำนั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ กับ หน่ วยงานในสังกัดสำนักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ ห น่วยงาน
สามารถบริหารงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามแผนงานพื้ น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุษย์ ผลผลิ ตนโยบายและแผน
ด้านการศึกษา กิจกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 58,911,000 บาท (ห้าสิบแปด
ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษา จำนวน 3,447,600 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 62,358,600 บาท (หกสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ งานและการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบั นพั ฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่ แถลงต่ อรัฐ สภา เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้ าหมายที่ 4 เป้ าหมายด้ านการศึกษา แผนอื่นที่ เกี่ ยวข้ อง
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ แถลงต่อรัฐ สภา เป้าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร)
4. จัดประชุมจั ดทำแผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถาบันพัฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อจัดทำรายละเอียด
งาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
5. จั ด ทำร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
6. เสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขออนุมัติใช้เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ ศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิ ร ู ป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
เป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้ า หมายที ่ 4 เป้ า หมาย
ด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) และบริบทต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580)
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน ประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ บาล สังคม มี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒ นาอย่างเท่าเทีย มกัน มากขึ้น และมีการพัฒ นาอย่างทั่ว ถึงทุกภาคส่ว นมีคุณภาพชีว ิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีคว าม
เข้มแข็ง ขณะเดีย วกัน ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด

ภายในประเทศ เพื่อให้ส ามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
ทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒ นาที่ส ามารถสร้ างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีว ิ ต ของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิต ร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็น ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่ว งวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ ่ ง แวดล้ อ ม และมี ภ าครั ฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มี 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
7 ประเด็นหลัก 34 ประเด็นประเด็นย่อย ดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มี 7 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.1) การปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 1.4) การปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 1.5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
1.6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 1.7) การส่งเสริมให้คน
ไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มี 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/
ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3) ช่วงวัยแรงงาน 2.4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มี 7 ประเด็นย่อย
ได้แก่ 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยน
โฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็น ครูยุคใหม่ 3.3) การเพิ่มประสิทธิภ าพระบบบริหารจัดการศึ กษาในทุกระดับ
ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ ม 3.7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มี 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 4.1) การพัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ 4.2) การสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
4.3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มี 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ 5.1) การสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ 5.2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 5.3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 5.4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 5.5) การ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมี
4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 6.1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 6.2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6.3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 6.4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ซึ่งมี
4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 7.1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 7.2) การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 7.3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ 7.4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา
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2. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 24 ประเด็นประเด็นย่อย ดังนี้
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส ซึ่งมี 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและ
เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ซึ่งมี 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 2.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็น กลไกขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ 2.2) ระบบการเงิน การคลั งประเทศสนั บสนุ นการขับ เคลื ่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 2.3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมี 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 3.2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 3.3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
4) ภาครัฐ มีความทันสมัย ซึ่งมี 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 4.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ซึ่งมี 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 5.1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึด
ระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมี 4 ประเด็นย่อย ได้แก่
6.1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.2) บุคลากร
ภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 6.3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มีป ระสิทธิภ าพมี ความเด็ ด ขาด เป็น ธรรม และตรวจสอบได้ 6.4) การบริห ารจั ด การการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น ซึ่งมี 3 ประเด็นย่อย
ได้แก่ 7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 7.2) มีกฎหมาย
เท่าที่จำเป็น 7.3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค ซึ่งมี
5 ประเด็น ย่ อย ได้แก่ 8.1) บุคลากรและหน่ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเคารพและยึด มั ่น ในหลั ก
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ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 8.2) ทุกหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง 8.3) หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 8.4) ส่งเสริมระบบ
ยุ ต ิ ธ รรมทางเลื อ ก ระบบยุ ต ิ ธ รรมชุ ม ชน และการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
8.5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผน
แม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ประกอบด้วย (1)
ประเด็นความมั่นคง (2) ประเด็นการต่างประเทศ (3) ประเด็นการเกษตร (4) ประเด็นอุตสาหกรรรมและ
บริการแห่งอนาคต (5) ประเด็นการท่องเที่ยว (6) ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) ประเด็น
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (11)
ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (13) ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา (15) ประเด็นพลังทางสังคม (16) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
(17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (19) ประเด็น
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (23) ประเด็นการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
ซึง่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ทีเ่ กี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิง
คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญ
คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยสาระสำคัญ
ประกอบด้วยแผนย่อยจำนวนทั้งสิ้น 5 แผนย่อย ได้แก่
1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
2) แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
3) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
4) แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
5) แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
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2. ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญ
กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่ างมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการทำงานในลักษณะกา
รวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า
เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย (1) คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (2) คน
ไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น โดยสาระสำคัญ
ประกอบด้วยแผนย่อยจำนวนทั้งสิ้น 2 แผนย่อย ได้แก่
1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
3. ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือ
กลไกในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ จึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ
มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่สามารถ
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยมีเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย (1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ (2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ โดยสาระสำคัญประกอบด้วยแผนย่อยจำนวนทั้งสิ้น 5 แผนย่อย ได้แก่
1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
2) แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
3) แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
4) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
5) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4. ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาการเกษตรสร้าง
มูลค่าและอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่น
กำเนิด ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการวิจัยและพัฒนาที่
มุ่งเน้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาการให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย
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ตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคม
บนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่ มสูงขึ้น
(2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น โดยสาระสำคัญ
ประกอบด้วยแผนย่อยจำนวนทั้งสิ้น 5 แผนย่อย ได้แก่
1) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
2) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
3) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
4) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
5) แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการปฏิรูป
ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุ ล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผนดิน
มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ (1) สร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public
Service) (2) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัดปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile
Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service) (3) พัฒนากำลังคน
ภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิ บัติงานอย่างมีคุณภาพ และยืดมั่นในคุณธรรม พร้อมนำการพัฒนาประเทศ
(Highly Competent Public Officials) (4) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูง
ใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ (5) เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ความชื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายรวมอันเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกอบด้วย (1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล (2) โครงสร้างองค์กรภาครัฐ
เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำงานเพื่อประชาชนโดย
ยึดพื้นที่เป็นหลัก (3) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม (4) ระบบบุคลากร
ภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งกำลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทำงานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และ (5) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และมีระบบป้องกันการแทรกแชงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอำนาจและอิทธิพล
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กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป 6 เรื่อง ได้แก่ (1) บริการ
ภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน (2) ระบบข้อมูลภาครัฐมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (3) โครงสร้างภาคฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง (4)
กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (5) ระบบบริหารงาน
บุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ (6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส
และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน.
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ได้กำหนดผลอันพึงประสงค์ไว้ 6 ข้อ ได้แก่ (1) ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย (2) ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้ที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดย
สุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง (3) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสาร
ภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติตต่อกับหน่วยงานภาครัฐ (4) ยกระดับการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนั กงานของรัฐที่ถูก
กล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด (5) ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและ
อาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรม เสมอภาค โดยเฉพาะมี การจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูล คดี
ทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตก
เป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม (6) ให้
มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้อ งกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต นอกจากนี้ ได้
กำหนดประเด็นการปฏิรูปออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง (2) ด้านการป้องปราม
(3) ด้านการปราบปราม (4) ด้านการบริหารจัดการ
3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน ได้แก่
(1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (3) มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
ซึ่งกำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ดังนี้
เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา (3) การขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพ
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คนตลอดช่ ว งชี ว ิ ต (4) การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (5) การจั ด ตั ้ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การพัฒนา
ระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย (2) การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น
ได้แก่ (1) การดำเนินการเพื่ อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (2) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (3) การยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มี
คุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (2) การพัฒนาวิชาชีพครู (3)
เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่ าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม (4) การพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (5) องค์กรวิชาชีพครู และการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๘ ประเด็น ได้แก่ (1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม (3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
(4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (5) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน (6) การ
ปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
(8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum and Learning)
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3
ประเด็น ได้แก่ (1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา (2) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization
for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การปฏิรูป
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning Reform: National
Digital Learning Platform (NDLP)) (2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)
(3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล(digital literacy)
ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้
(learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท
จริยธรรมเกี่ยวกับการ์ใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ และรัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง )
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทราบโดยทั่วกัน ซึ่ง
ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่าง
มีนัยสำคัญ (Big Rock) นำไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship:
XYZ) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่ วงเวลา 5 ปี โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศ ฉบับปรับปรุงจะดำเนินการคู่ขนานไปกับแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อเดือน
เมษายน 2561 ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ประกอบด้วย 13 แผน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8)
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีส ารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทีเ่ กี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผนดิน
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ ชีวิตวิถีใหม่และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนด
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม
ประกอบด้วย 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 2) จัดโครงสร้าง
องค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 3) ปรับเปลี่ยน
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่าง
คล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และ 5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ทั้ งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนในความซื่อตรง และมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นการสร้าง
เอกภาพแห่งพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชกรแผ่นดิน เพื่อให้การจัดทำบริการ
สาธารณะ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ
2. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ
มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร
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ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ ให้ป ระชาชนสามารถเข้ าถึง และตรวจสอบได้ และสนับสนุน แนวร่ว มปฏิ บัต ิ ข อง
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุ จริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 5
กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 2) พัฒนาระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิ บ ั ต ิ ในการดำเนิ น คดี ท ุ จ ริ ต ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน 4) พั ฒ นาระบบราชการไทยให้ โ ปร่ งใส ไร้
ผลประโยชน์ และ 5) พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ทั้งนี้
ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการ
ส่งเสริม สนับ สนุน และให้ความรู ้ แ ก่ ป ระชาชนถึงภัย ที่ เกิด จากการทุจริต ตลอดจนจั ดให้ ม ี กลไกที ่ มี
ประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการ
ทุจริตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา
มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่ง
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งการศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จำกัด
เฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน และ 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ใน
การดำเนิ น การดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ ป ระชาชน/ผู้ เ รี ยนทุ ก กลุ ่ ม วั ย จะได้ ร ั บการศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามรถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสั ยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมื องที่รู้สิทธิและหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติต่อไป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560–2564)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุ ณภาพ มีที่ย ืน และเปิดโอกาสให้กับ ทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่ว มกันอย่าง
สมานฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิ ดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื ่ อ ให้ ค นไทยมี ค วามมั ่น คงทางเศรษฐกิ จและสัง คม ได้ ร ั บ ความเป็ น ธรรมในการเข้ าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึง่ พาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
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6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ
และสร้างสรรค์ในด้านการค้ า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินั ย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มี ความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุ ณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้า งและพั ฒนาศั ก ยภาพทุน มนุ ษ ย์ ให้ความสำคัญกับการวาง
รากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมี
สถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึก ษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครั ฐ การป้องกัน การทุ จริ ตประพฤติ มิ ช อบและ
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
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ผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัย พื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการพัฒ นา
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ
ในการทำงานที ่ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของตลาดแรงงานและการพัฒ นาประเทศ แนวคิดการจั ด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพื ่ อ ปวงชน (Education for All) หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ความเท่ า เที ย ม และทั ่ ว ถึ ง (Inclusive
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม
(All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs 2030) ประเด็ น ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุ ณ ภาพของคนช่ ว งวั ย การเปลี ่ ย นแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำ
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒ นาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ส อดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื ่ อ นำประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที ่ ม ี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื ่ อ มล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่ว งวัย ในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จ ั ย และนวั ต กรรมเพื ่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิ ศ
เฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่ว งวัย มี ทั ก ษะความรู ้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
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3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหล่งเรีย นรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ คนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
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2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวั ตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริห ารจัดการการศึ กษามีความคล่ องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โดยได้กำหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้ (1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ (3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม (4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย (6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก (8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (9) การ
พัฒ นาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ (12) การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม โดยมีนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
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นโยบายที ่ 1 การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ สถาบั น พระมหากษั ต ริย์มี
ความสำคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทยรัฐบาลถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดำเนินการ ดังนี้
1.1 สืบ สาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ พ ระราชาและโครงการอัน เนื ่ องมาจากพระราชดำริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญ
1.2 ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ
1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
จริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ
2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม
ทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่าง
กันของประชาชน
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
นโยบายที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
ให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้
3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความชื่อสัตย์ การมีวินัย
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี
3.3 ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง
3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ
พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในการพัฒนา
และสร้างความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้
4.1 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
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8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่ว งวั ย
สำหรับศตวรรษที่ 21
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
8.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง
8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ
นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่ งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมโดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย
การดำเนินการ ดังนี้
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน
11.8 กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ
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และนโยบายเร่ ง ด่ วน 12 เรื่อง ดังนี้ (1) การแก้ไขปั ญหาในการดำรงชีว ิต ของประชาชน
(2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม (5) การยกระดับ
ศักยภาพของแรงงาน (6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต (7) การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 (8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจำ (9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (10) การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน (11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย (12) การสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยมีนโยบาย
เร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ใน
ระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่
ระดับ ประถมศึกษา การพัฒ นาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลัก สูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคน
ไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีใน
สังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและ
อนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น ลดข้อจำกัดด้านกฎหมาย
ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่ เป็นธรรม
ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4
สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) ในการประชุ ม สุ ด ยอดสหประชาชาติ ส มั ย สามั ญ (UN General Assembly) ครั ้ ง ที ่ 70 ณ กรุ ง
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169
เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และ
ประเทศไทยได้มีการดำเนินการ เพื่อกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อให้เกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
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ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ
เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดี ย วและมีห น่ว ยงานอื่ น มีบ ทบาทเป็น หน่ ว ยงานสนั บสนุน กระทรวงศึ ก ษาธิ การได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพื่อรับผิดชอบ (1) กำหนด
นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) กำหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
บริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้คำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงาน
ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา และ (5) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั ่ ง ยื น ด้ า นการศึ ก ษา ในส่ ว นของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วั น ที ่ 7-8 สิ ง หาคม 2562
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลกที่ทุก
ประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดทำฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละประเด็นด้วย
ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณ ภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
4.1.1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบความสามารถพื้น ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ ที่
กำหนด : ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก /
สช. : หน่วยร่วมสนับสนุน)
4.1.4) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ค่าเป้าหมายไว้
ที่ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน)
4.1.5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ค่าเป้าหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วย
จัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน)
4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัด
เพิ่มเติม : ค่าเป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึ กษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. :
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน)
เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้
เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. :
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน)
4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียน
ประถมศึกษา) ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช.: หน่วยจัดเก็บข้อมูล
หลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน)
เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา
ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้
4.3.1.1 อั ต ราการเข้ า เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ประเภท
อาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา 45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. :
หน่วยร่วมสนับสนุน)
4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัด
ทดแทน : ค่าเป้าหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564
(สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก)
4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน :
ค่าเป้าหมายระหว่างกำหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน)
4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อย
ภายใต้ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมายระหว่างกำหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วม
สนับสนุน)
เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความ
รุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก และ (ii)
การจัด การศึกษาเพื่อการพัฒ นาที่ ย ั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้
ความสำคัญทุกระดับใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d)
การประเมินผลนักเรียน ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก)
เป้าประสงค์ที่ 4.A (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา
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ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการ
เรียนการสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
การปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หน่ วยจัดเก็บข้อมูล
หลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน)
เป้าประสงค์ที่ 4.C (SDG 4.C) : เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่าน
ทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบด้วย
4.C.1 สั ด ส่ ว นของครู ใ นระดั บ (a) ก่ อ นประถมศึ ก ษา (b) ประถมศึ ก ษา (c)
มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่าง
น้อยได้ร ับ การอบรมครู (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจำการ (Pre-Service) หรือระหว่ า ง
ประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป.
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก)

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อมุ่งมั่น
ดำเนินการภารกิจกระทรวงศึกษาธิการบังเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านกา ร
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
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ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา
2. ปลดล็อก ปรับ เปลี่ย น และเปิดกว้า ง ระบบการจัด การศึก ษาและการเรีย นรู ้ โดยมุ่ง ให้
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กำลั ง สอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึ ก ษาที ่ เ ข้ า ใจ Supply และตอบโจทย์
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่
(คลั ง ข้ อ มู ล การนำข้ อ มู ล มารวมกั น ) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet)
2) การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน
Digital Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM
Coding เป็นต้น
3) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
(1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัย
แรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้าน
อาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก
ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา
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5) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– การสร้างความร่ว มมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัด
การศึกษา
– การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
– การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
– การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3
ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิ การ
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ)
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ
7) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ
8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
9) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
10) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริ ห ารจั ด การ เช่ น การยกระดั บ ตอบรั บ อั ต โนมั ต ิ เ พื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเบื ้ อ งต้ น ( Call Center
ด้านกฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ
11) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
13) การศึกษายกกำลังสอง โดย
– พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่ วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒ นาผ่านศูน ย์ พัฒ นาศั กยภาพบุค คลเพื่ อ ความเป็น เลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC)
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– จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิด
กว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกใน
การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ห ลากหลาย และตลอดเวลาผ่ า นแพลตฟอร์ ม ด้ า นการศึ ก ษาเพื ่ อ ความเป็ น เลิ ศ ( Digital
Education Excellence Platform : DEEP)
– ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุ คคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) – จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน”
เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จำเป็น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึ กษา
และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีว ศึกษาทวิภ าคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ
- มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศและสถานประกอบการ
- มุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาศู น ย์ ป ระสานงานกลางการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ( TVET
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College)
- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียน
เพื ่ อ การดำรงชี ว ิ ต ให้ ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละทั ก ษะที ่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที ่ 21 ( Technical
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมื อในการพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับ
นานาชาติ
- มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. 2562
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้
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การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
- ปรับ ปรุงกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- ยกระดั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมี
บทบาทภารกิจ ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
3. กรณีมีป ัญหาในเชิงพื้น ที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิก าร และรัฐ มนตรีว ่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ การ
ตามลำดับ
อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน เมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่
กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก
และหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน

ร่าง สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏ พล ทีปสุว รรณ) ให้ความเห็นชอบในหลักการ
สาระสำคัญ ร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
วิสัยทัศน์
“พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”
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พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพิ่มความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับช่วงวัย
6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน
7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน
8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม
9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (6 ประเด็น 35 แผนงาน)
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที ่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจั ดการเรียนรู้ การวัดและประเมิ นผล
(7 แผนงาน)
แผนงานที่ 1 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดี
แผนงานที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการสร้างทักษะภาษา ทักษะดิจิทัล ทักษะอาชีพ
และพหุปัญญา
แผนงานที่ 3 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับ
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง (Active learning)
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
แผนงานที่ 6 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 7 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล การประเมินผลผู้เรียนและสถานศึกษาให้มี
ความเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
(5 แผนงาน)
แผนงานที่ 8 ปรับบทบาทและเพิ่มสมรรถนะครูให้เป็นครูยุคใหม่
แผนงานที่ 9 จัดหาครูต่างประเทศที่มีความสามารถสูงให้แก่สถานศึกษา
แผนงานที่ 10 พัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทุก
สายงาน
แผนงานที่ 11 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้เหมาะสม
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แผนงานที่ 12 จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังครู และส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (5 แผนงาน)
แผนงานที่ 13 ส่งเสริมการสร้างทักษะวิชาชีพ และการดำรงชีวิต
แผนงานที่ 14 พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยและเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม
แผนงานที่ 15 สนับสนุนและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้เรียน
แผนงานที่ 16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้เรียนที่
ด้อยโอกาส
แผนงานที่ 17 พัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิจผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)
แผนงานที่ 18 จัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ทุกสถานศึกษา
แผนงานที่ 19 ส่งเสริมระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้
แผนงานที่ 20 จัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล
แผนงานที่ 21 จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาในระดับประเทศ
แผนงานที่ 22 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
(7 แผนงาน)
แผนงานที่ 23 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด
แผนงานที่ 24 ผลิตบุคลากรที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ตอบสนอง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
แผนงานที่ 25 ผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองการส่งเสริมผลิตภาพภาคการเกษตร
แผนงานที่ 26 ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แผนงานที่ 27 สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา
แผนงานที่ 28 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย์
แผนงานที่ 29 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา (6 แผนงาน)
แผนงานที่ 30 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แผนงานที่ 31 นำการศึกษามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานที่ 32 ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แผนงานที่ 33 ขยายผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดในรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
แผนงานที่ 34 ปรับปรุงโครงสร้างให้มีเอกภาพและออกแบบระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 35 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเหมาะสม
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) ดังนี้
วิสัยทัศน์
“การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับ สนุนการบริห ารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่ว ถึ ง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ค่านิยม TEAMWINS
T = Teamwork
การทำงานเป็นทีม
E = Equality of Work
ความเสมอภาคในการทำงาน
A = Accountability
ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity
การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willful
ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind
การมีจิตมุ่งบริการ
เป้าประสงค์รวม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมายของ สป.
ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ไม่น้อยกว่า 85
ศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.)
คะแนน
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
ร้อยละ 51
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ร้อยละของนักเรียนทีผ่ ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
ร้อยละ 80
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)
4. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ รวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึ้น (กศน.)
5. ร้อยละของนักเรียนทีผ่ ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ร้อยละ 80
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (กศน.)
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จดั การศึกษาในรูปแบบ
10,000,000 ครั้ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)
7. จำนวนระบบการเทียบเคียง/เทียบโอน คุณวุฒิทางการศึกษา
1 ระบบ
(ระบบ Credit Bank System) (กศน.)
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบตั ิงานในศตวรรษที่ 21
8. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ร้อยละ 85
การปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน (สอ./สช./สคบศ./กศน.)
เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

[ 34 ]

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถกู ต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก
การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความมั่นคงในแต่ละบริบท
และแนวทางพระราชดำริ
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากร 1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่
ทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง และภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัลชุมชน)
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
และการแข่งขันของประเทศ
บุคลากรวิจยั ทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพ ทักษะและสมรรถนะ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
มีสมรรถนะการปฏิบตั ิงานที่ส่งผล
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผูเ้ รียน ที่เท่าทันและสามารถอยูร่ ่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทลั รองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรม 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็น
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้เป็นมิตร
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง
กับสิ่งแวดล้อม
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่)
ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจทิ ัล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหารราชการ
ทีม่ ีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ /บริการประชาชน
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
3. สร้ า งและพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น
คล่ อ งตั ว ไม่ ซ ้ ำ ซ้ อน และทั น สมั ย เอื ้ อ ต่ อ การพั ฒนาประสิท ธิ ภาพและ
ขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มสี ่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบตั งิ าน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. /เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.
ยุทธศาสตร์ชาติ /ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
ค่าเป้าหมาย
/ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
ปี 2565
(หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 100
ส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.)
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ร้อยละ 80
(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร์, ภัยพิบตั ิธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (สช./กศน./สบศ.)
3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 85
ศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพได้ (กศน.)
ร้อยละ 80
4. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ทีห่ ลากหลาย (ศปบ.จชต.)
5. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการฟัง พูด-อ่าน–และเขียนภาษาไทย
ในระดับพอใช้ขึ้นไป (ศปบ.จชต.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ร้อยละ 80
(สนย. และทุกหน่วยงานในสังกัด สป.)
ร้อยละ 100
7. ร้อยละของผูผ้ ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.)
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ยุทธศาสตร์ชาติ /ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
ค่าเป้าหมาย
/ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
ปี 2565
(หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีไ่ ด้ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอก
ร้อยละ 80
อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (สช.)
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้ รียน (สนย.)
(จัดเก็บและรอ
- ระดับประถมศึกษา
ประมวลผล)
- ระดับมัธยมศึกษา
10. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความเป็นพลเมืองของผู้เรียน (สนย.)
(จัดเก็บและรอ
- ระดับประถมศึกษา
ประมวลผล)
- ระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 80
11. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่อสารด้านอาชีพ
/ ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช.)
12. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)

ร้อยละ 80

13. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital
Learning Platform : NDLP)
(ศทก. : เป้าหมาย 30,000 คน ภายในปี พ.ศ.2565 : เริ่มต้น ปี 64 เป้าหมาย 10,000 คน)

20,000 คน

14. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ร้อยละ 90

[ 38 ]

ยุทธศาสตร์ชาติ /ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
ค่าเป้าหมาย
/ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
ปี 2565
(หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
15. ร้อยละของผู้ผา่ นการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้
ร้อยละ 90
ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได้ (กศน.)
ร้อยละ 100
16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทียบกับเป้าหมาย (กศน./สช.)
17 จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
450,000 คน
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (กศน.
10,000 คน / สช. 440,000 คน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
18. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
ไม่น้อยกว่า
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./ก.ค.ศ.)
30 ฉบับ
(สน. 2 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 23 ฉบับ)
19. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการทีเ่ ชื่อมโยงฐานข้อมูล
รายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม ภูมสิ ารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา
1 ระบบฐานข้อมูล
(: อ้างอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา)
(ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล ภายในปี 2565 : เริ่มต้นปี 2562 มีอยู่ 2 ระบบ
ฐานข้อมูล : ปี 2563 เป้าหมาย 2 ระบบ : ปี 2564 เป้าหมาย 1 ระบบ)
20. ร้อยละของหน่วยงานที่นำดิจทิ ัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ร้อยละ 80
(ทุกหน่วยงานในสังกัด : หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด สป. เทียบเท่าสำนัก)
21. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรปู องค์กรและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.)
(อ้างอิงจาก : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2564-2565)
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ระดับ 5

บริบทของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
ประวัติความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2522 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 80 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง ทำหน้าที่
ฝึกอบรมหรือพัฒ นาผู้บริห ารการศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งพัฒนางานการบริห าร
การศึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
การก่อตั้งในครั้งแรกได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงิน 24.07 ล้านบาท และได้รับความช่วยเหลือ
จากธนาคารโลกในรูปเงินกู้เป็นเงิน 28.29 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
และความช่วยเหลือทางวิชาการ สำหรับสถานที่ก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์จากพระเทพวรเวที เจ้าอาวาส
วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดไร่ขิง จำนวน 49 ไร่ โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในวันพฤหัสบดีที่ 4
มีนาคม 2525 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หอพักและสถานที่ต่าง ๆ
จนเสร็จเรียบร้อย และเปิดทำการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527

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

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา มีภารกิจหลัก คือ ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเตรียม
ผู้บริหารสถานศึกษา (Pre – Promotional Training) และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารประจำการ (In – Service Training) การพัฒนาเฉพาะ
สาขาวิชา (Specialized Training) จัดการประชุมนานาชาติ (International Conference) ประชุมสัมมนา
ระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาตามความต้องการของกรม กองต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและแผนพัฒนาผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่า ง
ต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นปีที่การดำเนินงานตามข้อผูกพันที่มีต่อธนาคารโลกสิ้นสุดลง
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ต่อมารัฐบาลมีการปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52
กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับ และประสานให้
สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและเข้มแข็งทั้งการ
เตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำอย่างต่อเนื่อง ภารกิจตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้มี
ผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทและหน้าที่ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้มีการปรับสถานภาพของสถาบันพัฒ นาผู้บริหารการศึกษาให้เป็นส่วนราชการระดับสำนัก
ชื่อว่า “สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 100 ก เรื่อง ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 ตุล าคม 2548 ซึ่งระบุอำนาจหน้าที่เป็น ศู น ย์
ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำ
นโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ แนะนำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและแนวทางการพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสื่อในการพัฒนา พัฒนา
รูปแบบและมาตรฐานการฝึกอบรม จัดทำฐานข้อมูล ในการพัฒนา ส่งเสริม ประสานเครือข่ายการพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประสานงานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นการทดลอง
นำร่อง หรือการพัฒนาสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกามาโดย
ตลอดจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
นครปฐม ประมาณ 25 กิโลเมตร และจากการดำเนินงานมาถึงปี พ.ศ. 2565 รวมเป็นเวลาประมาณ 43 ปี
มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด ตามลำดับรายชื่อดังตาราง
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ตารางรายชื่อผู้บริหารสูงสุดของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับที่

รายชื่อ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
1.
นายสุพจน์ สุขกมล
2.
นายสนั่น อินทรประเสริฐ
3.
นายเดชา ทองสุวรรณ
4.
นายสมศักดิ์ ตันติสุนทโรดม
5.
นายอาคม จันทสุนทร
6.
นายปราโมทย์ เจนการ
7.
นายนิพนธ์ แก้วสุทธา
8.
นายทองสุข มันตาทร
9.
นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
10. ผศ.ดร. ปราโมทย์ เบญจกาญจน์
11. นายสันทัด สินธุพันธ์ประทุม

ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
23 สิงหาคม 2522 – 30 กันยายน 2524
1 ตุลาคม 2524 – 15 ตุลาคม 2530
16 ตุลาคม 2530 – 7 เมษายน 2534
8 เมษายน 2534 – 23 พฤศจิกายน 2536
24 พฤศจิกายน 2536 – 25 มกราคม 2538
26 มกราคม 2538 – 15 พฤศจิกายน 2542
16 พฤศจิกายน 2542 – 1 ตุลาคม 2543
2 ตุลาคม 2543 – 2 ธันวาคม 2544
21 ธันวาคม 2544 – 28 พฤศจิกายน 2546
28 พฤศจิกายน 2546 – 30 กันยายน 2547
16 พฤศจิกายน 2547 – 28 ตุลาคม 2548

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
1.
นายสันทัด สินธุพันธ์ประทุม
28 ตุลาคม 2548 – 15 ตุลาคม 2550
2.
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์
15 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2552
3.
นายปราณีต ศรีศักดา
1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4.
นายสงบ อินทรมณี
9 พฤศจิกายน 2553 – 30 กันยายน 2555
5.
นางสาวนฤมล ไทยวิรัช
1 ตุลาคม 2555 – 20 มิถุนายน 2556
6.
นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี
21 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2557
7.
นายเจตนา แดงอินทวัฒน์
19 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
8.
นายประเสริฐ หอมดี
6 ตุลาคม 2558 – 9 ธันวาคม 2559
9.
นายประสิทธิ์ เขียวศรี
14 กุมภาพันธ์ 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
10. นายศัจธร วัฒนะมงคล
15 กุมภาพันธ์ 2562 – 9 มีนาคม 2563
11.
12.

นายสัมนาการณ์ บุญเรือง
นายสุภชัย จันปุ่ม

1 เมษายน 2563 – 22 เมษายน 2564
19 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน
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ตราสัญลักษณ์

รูปภาพ : ตราสัญลักษณ์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ตราสัญลักษณ์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนจากตราของ
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ลักษณะเป็นตรารูปดอกบัวสีขาว เผยอบานออกแล้ว 4 กลีบ โผล่เหนือน้ำ
ซึ่งเป็นเกลียวคลื่นสีครามล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัวสีทอง ตัดเส้นด้วยสีดำ 16 กลีบ ตั้งอยู่บนก้านบัวสีดำถัก
ร้อยต่อกัน 32 ท่อน ภายในดวงตราเหนือดอกบัวมีอักษรไทยเป็นภาษาบาลีลายเส้น สีดำว่า “ปญฺญา นตฺถิ
อฌายโต” และภายใต้ดวงตราด้านล่างมีอักษรภาษาไทยสีดำเส้นทึบกำกับไว้ว่า สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
สีประจำหน่วยงาน
1. สีเทา
2. สีฟ้า
ความหมายของตราสัญลักษณ์
1. สีเทาอ่อน หมายถึง มันสมอง
2. สีฟ้า หมายถึง อาณาจักรแห่งความรู้อันกว้างใหญ่ไพศาลหาขอบเขตมิได้ประดุจท้องฟ้า
3. ดอกบัว หมายถึง ปัญญา
4. น้ำ หมายถึง สิ่งที่ทำให้ชุ่มชื่นและก่อให้เกิดชีวิต โดยเฉพาะในการบริหารงาน อาศัยน้ำ 4 อย่าง
คือ น้ำใจ (การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่) น้ำคำ (พูดสุภาพ ไพเราะ) น้ำแรง (กำลังแรงกายและแรงใจในการทำงาน) และ
น้ำพัก (การรู้จักพักจิตใจไว้ระยะหนึ่งมิให้เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้าและเกิดความท้อถอย)
5. ดอกบัวเหนือน้ำ หมายถึง ผู้ที่เจริญด้วยปัญญาหรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาที่ดีแล้ว
6. กลีบดอกบัวบานแล้ว 4 กลีบ หมายถึง ความพร้อมที่จะรับความรู้ตามหลักของนักปราชญ์
4 ประการ คือ ฟัง คิด ถาม เขียน
7. กลีบบัวรอบ หมายถึง ความรู้ซึ่งพึงจะต้องแสวงหารอบตัวเรามีอยู่อีกมาก
8. ก้านบัวร้อยต่อกัน หมายถึง การรู้จักบูรณาการความรู้และการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยอาศัยคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนอีกด้วย
9. เกลียวคลื่น หมายถึง อุปสรรคอันมีมากมายในชีวิต ประดุจเกลียวคลื่น
10. “ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต” เป็นพุทธภาษิต แปลว่า “ปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”
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อำนาจหน้าที่
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่ว นราชการสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ดังนี้
(ก) เป็น ศูน ย์ก ลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(ข) จัดทำนโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ค) ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการพัฒนา
(จ) พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม
(ฉ) จัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนา
(ช) ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(ซ) ประสานการระดมทรั พ ยากรและแสวงหาความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานทั ้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(ฌ) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็นการ
ทดลองนำร่อง หรือการพัฒนา
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ (กอก.)

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กทส.)

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน (กบจ.)

กลุ่มพัฒนาผู้นำ (กพน.)

กลุ่มวิจัยและพัฒนา (กวพ.)

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย (กพม.)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพค.)

อัตรากำลัง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีบุคลากรซึ่งเป็น ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 83 คน ประกอบด้วย
1. ข้าราชการพลเรือน
จำนวน
43 คน
2. ข้าราชการครู
จำนวน
27 คน
3. พนักงานราชการ
จำนวน
2 คน
4. ลูกจ้างประจำ
จำนวน
9 คน
5. ข้าราชการพลเรือนไปช่วยราชการ จำนวน
2 คน
ที่มา : งานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
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ส่วนที่ 3
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึก ษาได้ ศึ กษาวิเคราะห์ บริบทที่ เกี่ยวข้อ ง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ สิ บ สอง (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกัน
ให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิ การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่างสาระสำคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาระสำคัญ ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา มากำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

วิสัยทัศน์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่มุ่งสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงรองรับระบบราชการ 4.0

เป้าประสงค์
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. มีนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. มีระบบและกลไกการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. มีเครือข่ายการพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ ได้
มาตรฐานสากล
5. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ า งระบบและกลไกการพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 แสวงหา สร้าง และพั ฒ นาเครือข่ายการพั ฒ นาครู และบุ คลากรทาง
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 1.1 พัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ
มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
บริหารจัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 จัดทำนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
2. มีนโยบาย แผน และแนวทาง
2.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู
การพัฒนาครู และบุคลากร
และบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา
2.2 จัดทำนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
2.3 ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ
2.4 ติดตามประเมินผลนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
3. มีระบบและกลไกการพัฒนาครู 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
3.2 ขับเคลื่อนระบบและกลไกการพัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 แสวงหา สร้าง และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
4. มีเครือข่ายการพัฒนาครู และ
4.1 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน
บุคลากรทางการศึกษา ในระดับบุคคล หน่วยงานภาครัฐและ
และภายนอกประเทศ
เอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ได้มาตรฐานสากล
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในระดับบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในระดับบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
4. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กร
การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์ 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะ
ร้อยละ 85
การปฏิบัติงาน สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(กพน./กพค./กพม./กวพ.)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการพัฒนา
ร้อยละ 85
ตามหลักสูตรของ สคบศ. (กพน./กพค./กพม./กวพ.)
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด
ร้อยละ 90
(กพน./กพค./กพม./กวพ.)
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้สำเร็จการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 11 มีการดำเนินการ
ร้อยละ 80
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสู่การปฏิบัติ (กพน.)
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลุ่มรับผิดชอบหลัก
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ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 จัดทำนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ 2. มีนโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผน และแนวทาง
ระดับ 5
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (กนย.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 3. มีระบบและกลไกการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาครู และ
ระดับ 5
บุคลากรทางการศึกษา (กวพ.)
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด)
ร้อยละ 100
มีการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
(กพม.)
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้
1 หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง (กพม.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 แสวงหา สร้าง และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เป้าประสงค์ 4. มีเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ได้มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 แห่ง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (กพม.กวพ.)
ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนบุคคลเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
20 คน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (กพม.กวพ.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ 5. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 85
ประจำปี (กพน./กพค./กพม./กวพ./กอก.)
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคะแนนการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาครู 4.60 คะแนน
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ทุกกลุ่ม)
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
ระดับ 5
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 (กอก.)
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลุ่มรับผิดชอบหลัก
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รับ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิ ต นโยบายและแผนด้ านการศึ กษา กิ จกรรมการดำเนิ นงานด้ านนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ จำนวน
58,911,000 บาท (ห้ า สิ บ แปดล้ านเก้ าแสนหนึ่ งหมื่ น หนึ่ งพั น บาทถ้ ว น) และแผนงานยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่
ยังยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา จำนวน 3,447,600 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
หกร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 62,358,600 บาท (หกสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
ที่
1.

1.1
1.2

1.3

2.

2.1

แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ
(บาท)
ทั้งสิ้น
58,911,000 94.47

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
งบดำเนินงาน
1.1.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
5,087,100
1.1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
4,108,400
งบลงทุน
1.2.1 ค่าครุภัณฑ์
1,500,000
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1,500,000
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบงาน
1,500,000
ห้องสมุดอัตโนมัติของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
43,667,500
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
43,667,500
- ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติของสถาบันพัฒนาครู
43,667,500
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง
งบรายจ่ายอื่น
1.3.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
3,598,000
1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
950,000
ทางการศึกษา
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่ อสนับสนุ นด้านการพัฒนาและเสริม สร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน
กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
2,500,000
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
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9,195,500

14.75

45,167,500

72.43

4,548,000

7.29

3,447,600

5.53

3,447,600

5.53

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบประมาณ
2.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
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งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)
947,600
62,358,600

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

100.00

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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ที่

ประเภทงบประมาณ

1.
2.

งบดำเนินงาน
งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน
2.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.2.1 สิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภายในประเทศ
3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
3.4 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ
3.5 โครงการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา (แผนงาน
ยุทธศาสตร์)
3.6 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (แผนงานยุทธศาสตร์)
3.7 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21” (แผนงานยุทธศาสตร์)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3.

ปีงบประมาณ 2563
(บาท)
9,351,500
9,351,500
6,231,500
1,130,700
743,000
1,668,000
2,689,800
-

ปีงบประมาณ 2564
(บาท)
9,015,500
9,015,500
38,316,100
931,000
14,850,000

-

1,500,000

22,535,100
13,646,200

ปีงบประมาณ 2565
(บาท)
9,195,500
9,195,500
45,167,500

43,667,500
23,364,500

7,995,600

3,000,000
9,350,000
7,086,300
2,263,700
405,200
891,000

2,250,000
7,012,500
4,748,800
2,263,700
114,500
-

950,000
3,598,000
3,598,000
-

-

10,197,200

2,500,000

-

3,790,300

947,600

29,229,200

29,229,200

70,696,100

70,696,100

62,358,600

62,358,600

หมายเหตุ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1.
1.1
1.2
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1.3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

รวมงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น

62,358,600

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
งบดำเนินงาน (งบบริหารจัดการสำนักงาน)
1.1.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
1.2.1 ค่าครุภัณฑ์
1.2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.2.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น
1.3.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
1.3.1.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุน่ 12

58,911,000

1.3.1.2 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุน่ 11
(กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

9,195,500
5,087,100
4,108,400

ต.ค. 64 – ก.ย. 65
ต.ค. 64 – ก.ย. 65

สคบศ.
สคบศ.

1,500,000

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

สคบศ.

43,667,500

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

43,667,500

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

สคบศ.

3,598,000
3,098,000

ธ.ค. 64 – ก.ย. 65

กพน.

500,000

ธ.ค. 64 – มี.ค. 65

กพน.

45,167,500
1,500,000
จำนวน 1 ระบบ

จำนวน 1 แห่ง

4,548,000
นักบริหารระดับสูง ของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภายนอก
จำนวน 60 คน
ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่น 11
จำนวน 87 คน

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม
1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
950,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
จำนวน 1 รุ่น 30 คน

100,000

พ.ย. 64 – มิ.ย. 65

กวพ.

1.3.2.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)

ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้สนใจ จำนวน 100 คน

170,000

พ.ย. 64 – ก.ย. 65

กวพ.

1.3.2.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาทีย่ ั่งยืน เพือ่ ความเป็นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable
Education Leaders towards Becoming Regional and Global
Citizens: CBSEL)

ผู้เข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ
ทางการศึกษาทีย่ ั่งยืน เพือ่
ความเป็นประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก (CBSEL)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รุ่นที่ 5 จำนวน 32 คน

130,000

พ.ย. 64 – มิ.ย. 65

กพม.

1.3.2.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1) ศึกษานิเทศก์ 80 คน
2) รองศึกษาธิการจังหวัด
77 คน

400,000

พ.ย. 64 – ส.ค. 65

กพม.

1.3.2.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานราชการสังกัดสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 80 คน

150,000

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

กอก.
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1.3.2.1 โครงการพัฒนานักวิจยั หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพือ่ นำเสนอ
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”

ที่
2.
2.1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น
2.1.1 ค่าใช้จา่ ยโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.1.1.1 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
2.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
2.1.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษ ที่ 21”
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หมายเหตุ:

สคบศ.
กอก.
กนย.
กพน.
กวพ.
กทส.
กบจ.
กพค.
กพม.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
3,447,600

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

3,447,600
2,500,000
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 400 คน

2,500,000

พ.ย. 64 – ก.ย. 65

กพค.

พ.ย. 64 – ก.ค. 65

กพม.

947,600
ครูและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน
1,500 คน

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาผู้นำ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย

947,600

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ สป.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ สป.

วิสัยทัศน์ สคบศ.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ สคบศ.

โครงการ

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

พัฒนากำลังคน การวิจยั
เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ

สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่มุ่งสูก่ ารยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21

จัดทำนโยบาย แผน และ
แนวทางการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

สร้างระบบและกลไกการ
พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

แสวงหา สร้าง และพัฒนาเครือข่ายการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ยกระดับการบริหารจัดการ
สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่น 12
2. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่น 11 (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ.ฯ)
3. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลของข้าราชการและบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารด้านอาชีพ
ในศตวรรษ ที่ 21”
5. โครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”

- กิจกรรมศึกษาความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผูน้ ำทาง
การศึกษาทีย่ ั่งยืน เพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
(Capacity Building for Sustainable
Education Leaders towards
Becoming Regional and Global
Citizens: CBSEL)
6. โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อ
นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ)

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ส่วนที่ 4
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดการดำเนินการไว้ 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานความก้าวหน้า หรือผลการดำเนินงาน
หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หรือกิจกรรม หรือหลักสูตร ภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป. 301,
สงป. 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานความก้าวหน้า หรือผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หรือกิจกรรม หรือหลักสูตรที่กำหนดไว้ภ ายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการ
ดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส
ต่อปีและให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 3 มกราคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 3 เมษายน ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 3 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 3 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการ
จัดทำรายงานประจำปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ โดยเปรียบเที ยบผลการดำเนิ น งานที่ เกิด ขึ้น จริงกั บ เป้ าหมายของ
โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นสุด
การดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการ
จัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
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ภาคผนวก ข.
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[ 63 ]

ที่

งบประมาณ/รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1 งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (5,087,100 บาท)
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (4,108,400 บาท)

งบประมาณ
62,268,600

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
758,700

9,105,500 758,700
5,087,100 423,900
4,018,400 334,800
-

มิ.ย. 65

ไตรมาส 4
ส.ค. 65

ก.ค. 65

ก.ย. 65

831,505 1,065,700 1,696,370 2,462,780 2,637,429 1,860,134 2,541,334 7,918,774 13,864,134 13,335,140 13,296,600
758,700
423,900
334,800

759,000
424,000
335,000

758,700
423,900
334,800

758,700
423,900
334,800

759,000
424,000
335,000

758,700
423,900
334,800

758,700
423,900
334,800

-

150,000
150,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

300,000
300,000

300,000 6,117,400 12,516,700 12,516,700 12,516,700
300,000

2 งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 ระบบ)

45,167,500
1,500,000

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 แห่ง)

43,667,500

3 งบรายจ่ายอืน่
3.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.)
3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากร ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สารด้านอาชีพในศตวรรษ ที่ 21

7,995,600
3,598,000

-

72,805
-

156,700
20,680

950,000

-

68,805

73,710

175,250

116,020

307,875

3,740

68,470

2,500,000

-

4,000

60,000

477,000

477,000

477,000

477,000

947,600

-

-

2,310

-

6,560

-

109030

687,670 1,454,080 1,628,429
35,420
854,500
843,554
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759,000
424,000
335,000

758,700
423,900
334,800

758,700
423,900
334,800

758,900
423,900
335,000

6,117,400

12,516,700

12,516,700

12,516,700

801,434 1,482,634 1,042,374
211,664
427,164
583,304

588,734
583,304

59,740
38,410

21,000
-

132,470

1,330

1,330

1,000

477,000

11,000

-

20,000

20,000

510,000

315,600

4,100

-

-

ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการพัฒนา
1.1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือการติดตาม
ประเมินผล
1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ
1.4 ประชุมคณะทางาน
1.5 จัดทาคูม่ ือฯ และซื้อป้ายชื่อ
ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินการพัฒนา
2.1 พิธีเปิดการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 และพิธีมอบ
วุฒิบัตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 11
2.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย การ
ชี้แจงหลักสูตร การสารวจความคิดเห็นฯ การ
ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร การแนะนาและ
การวางแผนการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล
และรายงานกลุม่ การแนะนาการจัดทาแผนพัฒนา
ตนเอง
2.3 กิจกรรมการพัฒนา
1) ดาเนินการภายนอก สคบศ.
2) ดาเนินการ ณ สคบศ.
3) การฝึกอบรมผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือระดับผูน้ า
4) การปฏิบัติธรรม
5) การศึกษาดูงานในประเทศ
6) การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ขัน้ ตอนที่ 3 หลังดาเนินการพัฒนา
1) สรุปผลการพัฒนา
2) ประชุมคณะกรรมการ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
3,098,000
20,680
35,420
367,500 830,554 211,664 427,164

9,000
17,900

9,000

29,200
9,200
40,400

11,680

มิ.ย. 65
583,304

ไตรมาส 4
ก.ค. 65
ส.ค. 65
583,304
38,410

317,484

317,484

265,820

265,820

17,900
17,520
9,200
40,400

154,000

154,000

163,900
1,481,600
513,070
91,280
531,640
18,400

163,900
317,484
513,070

211,664

317,484
91,280
18,400

23,520
14,890

23,520
14,890
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ก.ย. 65
-

ที่

โครงการ

2 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ.
และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร)
ช่วงที่ 1 ดำเนินกำรหลักสูตรเสริม นบส.ศธ.
ช่วงที่ 2 ดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสรุปผล
กำรพัฒนำหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 11

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
500,000
- 487,000
13,000
-

487,000
13,000

487,000
13,000
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มิ.ย. 65
-

ไตรมาส 4
ก.ค. 65
ส.ค. 65
-

ก.ย. 65
-

ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร "เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อนาเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ"
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อวางแผน
กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครผูเ้ ข้ารับการ
พัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อคัดเลือกผูม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเข้ารับการ
พัฒนา
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการพัฒนากลุม่ เป้าหมายตามที่หลักสูตร
กาหนด
ขั้นตอนที่ 8 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทาเครื่องมือ
ติดตามผลการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 9 ดาเนินการติดตามผลการนาผลการพัฒนาไป
กต์ใ่ ช้10 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อสรุปผลการ
ขัประยุ
้นตอนที
ติดตามการนาผลการพัฒนาไปประยุกต์ใช้
ขั้นตอนที่ 11 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อสรุปและจัดทา
รายงานสรุปผลโครงการฯ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
100,000
1,740
95,520
1,740

-

-

มิ.ย. 65
1,000

-

1,740

-

1,740

-

-

-

-

-

-

-

95,520

95,520

1,740

1,740

-

-

1,000

1,000

[ 67 ]

ไตรมาส 4
ก.ค. 65
ส.ค. 65
-

ก.ย. 65
-

ที่

โครงการ

4 โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 3)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
170,000
37,530

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อวางแผน
กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานกองบรรณาธิการ
เพื่อปรับปรุงขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
คัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ

-

-

-

ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ขั้นตอนที่ 5 เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานกองบรรณาธิการ
เพื่อพิจารณาจัดกลุม่ ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 7 ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 8 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานกองบรรณาธิการ
เพื่อสรุปผลการพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการ

-

-

-

ขั้นตอนที่ 9 ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกให้นาเสนอ
ตกรรมทางวิ
ขัผลงานและนวั
้นตอนที่ 10 ประชุ
มปฏิบัตชิกาการ
ารคณะทางานเพื่อจัดทาเอกสาร
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 3) หรือเอกสาร Proceedings
ขั้นตอนที่ 11 ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
(Abstract) ของเอกสาร Proceedings
ขั้นตอนที่ 12 จัดจ้างทาเล่มเอกสาร Proceedings

-

-

-

-

-

2,530

-

2,530

-

-

-

20,000

20,000

15,000

15,000
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มิ.ย. 65
131,470

ไตรมาส 4
ก.ค. 65
ส.ค. 65
-

ก.ย. 65
1,000

2

ที่

โครงการ
ขั้นตอนที่ 13 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อวางแผน
กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพื่อนาเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 3)
ขั้นตอนที่ 14 ดาเนินการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
นาเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 3)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
5,700

125,770

ขั้นตอนที่ 15 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อจัดทา
เครื่องมือติดตามการนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้

มิ.ย. 65
5,700

ก.ค. 65

ไตรมาส 4
ส.ค. 65

ก.ย. 65

125,770

-

-

-

ขั้นตอนที่ 16 ดาเนินการติดตามการนาผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้

-

-

-

ขั้นตอนที่ 17 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อสรุปผลการ
ติดตามการนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้

-

-

-

ขั้นตอนที่ 18 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อสรุปและจัดทา
รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
นาเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 3)

1,000

1,000
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ที่

โครงการ

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะผูน้ าทางการศึกษาทีย่ ั่งยืน เพื่อ
ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity
Building for Sustainable Education Leaders
towards Becoming Regional and Global Citizens:
CBSEL)
กิจกรรมการพัฒนา (ภายในประเทศ): การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนและกำหนด
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำร
ขั้นตอนที่ 2 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษำดูงำนภำยในประเทศ
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและรำยงำนผล

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
130,000
1,900
- 128,100
-

1,900

-

มิ.ย. 65
-

1,900

128,100
-

-

128,100

-
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-

ไตรมาส 4
ก.ค. 65
ส.ค. 65
-

ก.ย. 65
-

ที่

โครงการ

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ศน.สป.
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
3. ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตรฯ
4. ประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือติดตามผลการพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสมรรถนะและจัดทาแผนพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู (รองศึกษาธิการจังหวัด)
1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อกาหนดกรอบและจัดทาสมรรถนะ
ของตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
2. ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทาเครื่องมือประเมินสมรรถนะฯ
3. ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อ
จั4.ดประชุ
ทาแผนพั
ชาชีพฯ
มปฏิฒบนาสมรรถนะวิ
ัติการจัดทารายงานผลการประเมิ
นสมรรถนะ
และการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพฯ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
400,000
8,100
20,500
172,250
20,500
172,250
3,740
-

8,100
344,500
1,330

8,100

20,500

-

มิ.ย. 65
-

ก.ค. 65
1,330

ไตรมาส 4
ส.ค. 65
1,330

1,330

-

-

1,330

172,250

-

172,250

-

20,500

20,500
3,740
1,330

-

20,500

3,740
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-

-

ก.ย. 65
-

ที่

โครงการ

7 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1) กิจกรรมการประชุมเพื่อสือ่ สารทิศทางการดาเนินงานของ
องค์กร
2) กิจกรรมประชุมการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
2.1) จัดประชุมคณะทางานการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้
2.2) จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้การจัดการความรู้
3) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สคบศ.
3.1) ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนการพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.
3.2) กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.
4) กิจกรรมการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
4.1) จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทาระบบปฏิบัติการ
และปรับปรุงกระบวนการ
5) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
6) กิจกรรมประชุมคณะทางานจัดทาและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานักของ
สคบศ.

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
150,000
60,705
51,310
1,260
7,525
29,200
2,800

2,800

1,260

1,260

7,525

7,525

3,800

3,800

47,510

47,510

29,200
53,705
4,200

29,200
53,705
4,200
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มิ.ย. 65
-

ไตรมาส 4
ก.ค. 65
ส.ค. 65
-

ก.ย. 65
-

ที่

โครงการ

8 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนและกำหนดขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
2) พัฒนำหลักสูตร
2.1) ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตร
2.2) ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อตรวจสอบคุณภำพหลักสูตร
3) ดำเนินกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
4) ติดตำมผลกำรพัฒนำ
4.1) ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำเครื่องมือติดตำมผลกำรพัฒนำ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
2,500,000
4,000
60,000
477,000 477,000 477,000 477,000 477,000

มิ.ย. 65
11,000

ไตรมาส 4
ก.ค. 65
ส.ค. 65
20,000

ก.ย. 65
20,000

4,000

44,000
16,000
477,000

477,000

477,000

477,000

477,000
11,000

4.2) ติดตำมผลกำรพัฒนำในกำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนทำงออนไลน์
5) สรุปและรำยงำน
5.1) ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำโครงร่ำงรำยงำน
5.2) ประชุมปฏิบัติกำรสรุปและจัดทำรำยงำน

-

20,000
20,000
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แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษ ที่ 21
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
9 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
947,600
2,310
6,560
- 109,030 510,000 315,600
4,100
“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพในศตวรรษที่ 21”
1) ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรและออกแบบบทเรียน
2) ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดาเนินการพัฒนาตาม
หลักสูตรและบทเรียน
3) ดาเนินการพัฒนาผูเ้ ข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร (ระบบ
ออนไลน์)
3.1) จ้างเหมาบริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์
3.2) พัฒนาผูเ้ ข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
4) ติดตามผลการดาเนินการพัฒนาของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ 6 ภูมิภาค
5) ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกผูแ้ ทนของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อ
นาเสนอผลการพัฒนา
6) ประชุมสัมมนาวิชาการผูน้ าเสนอผลการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ “MOE Speech
Contest”
7) ประชุมสรุปผลการพัฒนาและจัดทารายงาน

2,310
6,560

-

2,310

510,000
109,030
4,100

-

6,560

-

-

-

-

510,000

-

109,030

-

-

4,100

311,500

311,500

4,100

-
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4,100

ไตรมาส 4
ส.ค. 65
-

ก.ย. 65
-

ภาคผนวก ค.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

[ 75 ]

[ 76 ]

[ 77 ]

ภาคผนวก ง.
หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
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