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ของกระทรวงศึกษาธิการ
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-3-

คํานํา
บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 16 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล และให้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายใน
ข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ้น โดยนําแผนการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.2555 - 2558 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลภายใต้การ
บริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 มาใช้เป็นกรอบในการดําเนินการ ซึ่งมีองค์ประกอบใน 4 ส่วน คือ บริบทที่เกี่ยวข้อง
สาระสําคัญของแผนฯ รายละเอียดของแผนฯ และการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบับนี้ จะแสดงให้เห็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/ โครงการที่ทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการ เพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่
เป็นจุดเน้นสําคัญที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือใน
การประสานงาน บูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ตลอดจนใช้
เป็นเครื่องมือในการกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ จนสําเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุก
หน่วยงานจะระดมสรรพกําลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการ
เมษายน 2556
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาและ
การแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
ของคน มากกว่าจํานวนคนและทรัพยากรเช่นในอดีต ในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรและผู้เรียนจํานวนหลายล้านคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
ได้เน้นย้ําให้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทํางานให้
เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย รวมทั้งมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้มากขึ้น ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงยึดแนวนโยบายดังกล่าวมาเป็นกรอบ ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หรือเทียบเท่า ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหา
ที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
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3. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้
5. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
9. นักศึกษาทีก่ ําลังจะจบการศึกษามีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน และมีทางเลือกที่จะประกอบ
ธุรกิจสร้างตัว
10. หน่วยงานมีระบบบริหารและการจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
11. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
12. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
13. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
14. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

349,068.9701

2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

88,878.3774

3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

15,038.9945

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

156,298.6013

5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับ
นานาชาติ

10,618.4502

6. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

33,538.8692

7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิด

14,603.8626

-8-

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

เสรีประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวม

668,046.1253

ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558 กับแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ
ดําเนินการในปีแรก

แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
(4.1) การศึกษา

- แก้ไขและป้องกัน
- พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ปัญหายาเสพติด
- ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- ป้องกันและปราบปราม
- เพิม่ รายได้จาการท่องเทีย่ ว
การทุจริตประพฤติมิชอบ - จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
- นําสันติสุขสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

- เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- สร้างโอกาสทางการศึกษา
- ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

- เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
- สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา
- เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์เพือ่ รองรับการเปิด
- จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา
เสรีประชาคมอาเซียน
- พัฒนาสุขภาพประชาชน /ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

- การท่องเที่ยว
- เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานขององค์ความรู้
- เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์ ศธ. ‘57

1. ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการ
ศึกษาเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

พันธกิจ

1. การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั ฯ

2. การสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างเสมอภาค

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐานคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นป. 1 และ 4 นักเรียนชั้นม. 1 และ 4 และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
ได้รับเครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก
ร่วมอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

3. การปฏิรูปครู
เพื่อยกฐานะครู
และวิชาชีพครูให้
เป็นวิชาชีพชั้นสูง

6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตาม
เส้นทางวิชาชีพ
ทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพือ่
ยกระดับเข้าสู่
มาตรฐานวิชาชีพ
ชั้นสูง

2. เสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่ประชาชน
อย่างเสมอภาค

4. การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาและการฝึก
อาชีพ ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

7. กําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล

3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล

5. การพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ

10. หน่วยงานมีระบบ
บริหารและจัดการ
ความรู้รองรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

8. ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

11. ผลงานการศึกษา
และวิจยั เพือ่ บริการ
รักษาพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพได้รับ
การพัฒนา
12. ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ นําไปใช้
ประโยชน์หรือต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์

9. นักศึกษาที่กําลังจะจบ
การศึกษามีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
ทุน และมีทางเลือกที่จะ
ประกอบธุรกิจสร้างตัว

4. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้

6. การสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา
และบริการทาง
วิชาการ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ

7. การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
มนุษย์ เพื่อรองรับ
การเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน

13. นักเรียน
นักศึกษา ครู
คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาค

8. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
จัดการ

14. หน่วยงานมีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

5. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

ผลผลิต/ โครงการ /
กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

โครงการระดับผลผลิต

ผลผลิต

1. นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระ
บวนการเรียนรู้ ที่ได้รับการวิจัยพัฒนา
4. มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
5. ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา
6.ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

1. ผู้จบการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษามัธยม
ศึกษาตอนปลาย
4. ผู้รับการศึกษานอกระบบ
5. ผู้ได้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย
6. ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน
7. เด็กพิการได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพัฒนา
สมรรถภาพ
8. เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. เด็กผู้มีความสามารถ
พิเศษได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

1. มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถ และมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับสวัสดิการที่
เหมาะสมกับสถานภาพและ
ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

1. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา

1. ผลงานการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและ
วิจัย
2. ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้
4. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี
5. ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ

1. โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1. นโยบายและแผนด้าน
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ

1. โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2. โครงการพัฒนาการศึกษา
นานาชาติ
3. โครงการพัฒนาเมือง
การศึกษานานาชาติ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลด้าน
ความโปร่งใส หรือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมการคุ้มครองจริยธรรม

1. โครงการคืนครูให้นักเรียน
2. โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบเต็มตามศักยภาพ
3. โครงการผลิตครูมืออาชีพ

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ
พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
4. ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้สําเร็จการศึกษาตาม
โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขา
ที่ขาดแคลน
6. ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
7. ผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริม

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ

โครงการระดับผลผลิต

โครงการระดับผลผลิต
1 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
2. โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
3. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา
4. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
สู่มาตรฐาน
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริย
ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
6. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

6.

โครงการระดับผลผลิต
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการระดับผลผลิต

1. โครงการครูคลังสมอง

1. กองทุนตั้งตัวได้
2. โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ
3. โครงการจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา
4. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ
1. โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การศึกษา

โครงการระดับผลผลิต
1. โครงการผลิตแพทย์และ
พยาบาลเพิ่ม
2. โครงการพัฒนาศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
3. โครงการจัดตั้งศูนย์แพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
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ส่วนที่ 1
บทนําและบริบทที่เกี่ยวข้อง
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 9 ได้ กํ า หนดไว้ ว่ า การบริ ห ารราชการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ให้ ส่ ว นราชการปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
(1) ก่ อ นจะดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ใด ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการไว้ เ ป็ น
กาลล่วงหน้า
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กําหนด
(4) ในกรณี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการเกิ ด ผลกระทบต่ อ
ประชาชน ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การแก้ ไ ขหรื อ บรรเทาผลกระทบนั้ น หรื อ เปลี่ ย น
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
มาตรา 13 ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด ให้ มี แ ผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตลอดระยะเวลา
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่ อคณะรัฐมนตรีได้แ ถลงนโยบายต่ อรัฐสภาแล้ว ให้สํ านั กเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี
ซึ่ ง จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามมาตรา 13 โดยในแต่ ล ะปี ง บประมาณให้
ส่วนราชการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อรัฐ มนตรีใ ห้ความเห็นชอบแล้ ว ให้สํานักงบประมาณ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
จากข้อกฎหมายที่มีความสําคัญในข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้สอดคล้องกับภารกิจของประเทศและภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
นโยบายของรัฐบาล จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แผนการบริ ห ารราชการแผ่นดิ น พ.ศ.2555 - 2558 แผนปฏิบั ติร าชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) ของ
กระทรวงศึ กษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) ที่ใช้เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2557 และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียน ปี 2558 มาเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานที่ผ่าน
มามากําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
1. นโยบายของรัฐบาล
ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้กําหนดนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และ
ระยะเวลาการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาให้
เป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้ มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้อง
กับสาระสําคัญของแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่กําหนดไว้ ให้มีบทบาทหลักดําเนินการตามนโยบายข้อ 4
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (4.1) นโยบายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการยังเป็นส่วนราชการที่สําคัญใน
การร่วมขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก นโยบายที่ 3
นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (4.3) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
(4.4) นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
1.2 กําหนดให้การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยยึดหลัก
นิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดําเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับ
ต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่
ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด
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1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลัก
ความโปร่ ง ใสและมี ธ รรมาภิ บ าลที่ เ ป็ น สากล เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระทําที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อํานาจรัฐในตําแหน่งสําคัญและตําแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการ
บังคับใช้ กฎหมายเพื่อแก้ ไขปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เสริ มสร้างมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
1.5 เร่งนําสั นติสุขและความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมือ โดยน้อมนํากระแส
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทาง สันติวิธี โดยเน้น
การส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับ
ลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งการปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัย
กับสภาพความเป็นจริงและปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความมาสงบอย่างเป็นธรรม
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งตาม
แนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการฑูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งดําเนินการ
ตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจน
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสังคมในชุมชน จัดหา
แหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน
1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วม
โครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพผนวกกับกลไกของ
“หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษา โดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
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1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี พ.ศ.2554 –
2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (Miracle Thailand Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2554 – 2555
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียน
นําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตาม
หลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการใน
สถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นโยบายที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.3.3 ภาคการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อให้การประกอบการและดําเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถ
ดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยการปฏิ รู ป ระบบความรู้ ข องสั ง คมไทย ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยการยกระดั บ องค์ ค วามรู้ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล จั ด ให้ มี โ ครงการตํ า ราแห่ ง ชาติ ที่ บ รรจุ ค วามรู้
ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ทุกระดับ
ให้รับรองการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพิ่ม
สัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัด
ความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา
คุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรมมุ่ง
การสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และดําเนินการให้
การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรก
เกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการาอย่างมี
คุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบแสดงผลการศึกษาและ การเทียบโอนเพื่อขยายโอกาให้
กว้ า งขวางและลดปั ญ หาคนออกจากระบบการศึ ก ษา นอกจากนี้ จะดํ า เนิ น การลดข้ อ จํ า กั ด ของการเข้ า ถึ ง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือน
และค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและ
วัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง
แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงการสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของ
รัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
4.1.4 จั ด การศึ ก ษาขั้ น อุ ด มศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตลาดแรงงานทั้ ง ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับ
สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม ให้ มี ศู น ย์ อ บรมอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชน สามารถเรี ย นรู้
หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาชีพ
รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ
4.1.5 เร่ ง พั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาให้ ทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ เป็ น กลไกในการเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น แบบผู้ เ รี ย น
เป็ น ศู น ย์ ก ลางและเอื้ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาระบบ
“ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุง
ห้องเรียนนําร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เพื่อดําเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได้
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติ เพื่อสร้างทุนทาง
ปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของ
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เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่จําเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
งานวิจัยของชาติโดยเน้ นความสัม พันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิท ธิภาพระหว่ างองค์ กรบริหารงานวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษา
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุก
อุตสาหกรรม
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.1 ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมี
บูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเร่งผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถ
ของโรงพยาบาลระดับต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศที่กระจายอยู่ในภูมิภาค และมีระบบการส่ง
ต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้โรงพยาบาลในระดับต่างๆ มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริหารปฐมภูมิใน
เขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อ
ยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ
นโยบายข้อ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและนําพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนา
แหล่งงานด้านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
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2. จุดเน้นการขับเคลือ่ นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารภายใต้
การบริ ห ารงานของนายพงศ์ เ ทพ เทพกาญจนา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ เ น้ น ให้ ดํ า เนิ น การ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทํางานให้เหมาะสม รวมทั้ง
มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้มากยิ่งขึ้น สําหรับจุดเน้นการขับเคลื่อนการทํางาน
มีดังนี้
1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา
1.1 การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ โดยให้มีการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตรที่
เด็กและเยาวชนต้องเรียนเพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน และการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของ
โลก นอกจากนี้ ควรเน้นเรื่องพื้นฐานคณิตศาสตร์ เพื่อต่อยอดในการผลิตนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ
เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทย เพราะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ การย่อความ ยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญของเด็กไทย รวมทั้ง การสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่
เด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้เด็กอย่างเหมาะสมกับวัยด้วย
1.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดย
การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนต้ อ งเน้ น ในสาขาที่ ข าดแคลนหรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
เช่ น บุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ และพยาบาล เป็ น ต้ น ควรเน้ น พั ฒ นาคนไทยให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปทํางานในต่างประเทศได้ และต้องมีการเตรียมคนไทยให้
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย โดยครู อาจารย์จะต้องแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาสนใจเรียน
ในสาขาที่ขาดแคลนตั้งแต่ต้น เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนทําให้มีงานรองรับและมีรายได้ดี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้น
ย้ํ า ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเร่ ง ผลิ ต กํ า ลั ง คนระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละวิ ศ วกรรมยานยนต์
ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์
1.3 การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสํานึกประชาธิปไตย โดยให้ดําเนินการเรื่องการปฏิบัติธรรม
ของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เน้ น การปลู ก ฝั ง เรื่ อ งความมี วิ นั ย การแบ่ ง หน้ า ที่ ก ารทํ า งาน จิ ต อาสา
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความเสมอภาคหญิง-ชาย ตั้งแต่เล็กๆ นอกจากนั้น ให้ดําเนินการ
นําโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอนศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้บริหารมาดําเนินการ
ต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรนําเรื่องหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน
1.4 การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มุ่งเน้นครูสาขา
ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ และครูบรรจุใหม่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ การนําภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ปราชญ์ ช าวบ้ า น และบุ ค ลากรจากภาคส่ ว นต่ า งๆ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า มาเป็ น
ครู ช่วยสอน โดยเร่งรัดแก้ปัญหาให้คนที่มีความรู้ในสาขาที่ขาดแคลนหรือชาวต่างชาติ ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ครูมาช่วยสอนในโรงเรียนได้ เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ควรเน้นการพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริม สร้างทักษะและอํานวยการให้
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เด็กคิดได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และเน้นการสร้างขวัญ กําลังใจและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ให้กับครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูมีกําลังใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น เรื่องเงินเดือน
ครู การเลื่อนวิทยฐานะ ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น
1.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้
นําโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถจัดระบบการศึกษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี มาเป็นตัวอย่าง เพื่อโรงเรียนอื่นนําไปปรับใช้เพิ่มขึ้นต่อไป
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
2.1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ
โดยให้ มี ก ารขยายการจั ด การศึ ก ษาสํ าหรั บบุ ค คลกลุ่ ม ดั ง กล่ า วอย่ า งทั่ ว ถึง เช่ น โครงการ ๑ อํ า เภอ ๑ ทุ น
การดําเนินโครงการระยะแรกเน้นให้โอกาสแก่คนที่ยากไร้เป็นเป้าหมายหลัก ระยะต่อมาเปิดโอกาสให้มีการ
สอบแข่งขัน ผู้เรียนดีจึงเป็นผู้ได้รับทุน (ทุนสําหรับเด็กเก่ง) ดังนั้น ต่อไปต้องพิจารณาทุนสําหรับผู้ยากไร้เพิ่มเติม
เพื่อให้คนยากไร้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเสมอภาค
2.2 การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ควรส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวัยทํางานได้ยกระดับการศึกษา และได้รับการ
พัฒนา เพื่อการประกอบอาชีพและรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะควรให้ความสําคัญกับการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ สูงอายุ ใ ห้ มี ความรู้ การประกอบอาชี พ เพื่อ ให้กลับมาเป็นกํ าลั งการผลิ ตของสั งคมได้
นอกจากนั้น ควรส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการศิลปาชีพ
และการพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP เพื่อการส่งออกต่างประเทศ การเรียนภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน การเปิด
ศูนย์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ทั้งศูนย์สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ และศูนย์การเรียนรู้สําหรับคนไทยใน
ต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
3. การนําสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรีเน้นให้กระทรวงศึกษาธิการต้องมี
บทบาทในการใช้ ก ารศึ ก ษาแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบสุ ข ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ อ ย่ า งจริ ง จั ง โดยให้
ประสานงานการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
และกองอํานวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นต้น สําหรับการพัฒนาการศึกษา ต้องให้
ความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการให้สิทธิพิเศษเรื่องความก้าวหน้าและเงินเดือน
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ และเน้นการจัดการ
เรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายู) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาได้
ถูกต้อง
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นให้ทุกสถานศึกษาต้องไม่มียาเสพติด เช่นเดียวกับโครงการ
“โรงเรียนสีขาว” ในอดีตที่ผ่านมา โดยให้เพิ่มเติมการดําเนินงานในเรื่องความเข้มแข็ง การติดตามอย่างใกล้ชิดและ
ต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการได้รับ
โทษ เมื่อกระทําความผิด นอกจากนั้น ควรเร่งรัดให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
และเยาวชนอื่นด้วย เช่น เด็กท้องก่อนวัยเรียน ต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เด็กติดเกม ต้องสอนให้
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เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับการรับโทษ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา
ต้องเร่งแก้ปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เป็นต้น
5. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดหาแท็บเล็ตสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งเน้น
การพัฒนาเนื้อหาสาระเพื่อบรรจุในแท็บเล็ตให้มีความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
6. การวิ จั ย และพั ฒ นา การวิ จั ย ให้ มุ่ ง เน้ น งานวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ภาค
การผลิ ต หรื อ ภาคอื่น ๆ ได้จ ริ ง ซึ่ง จะส่งผลให้ไ ด้รับ งบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น โดยแนวทางการดํ า เนิน งานข้ อ แรก
ให้สํารวจ และนํางานวิจัยที่ทํ าไว้แล้วที่ สามารถนํามาปรับใช้ประโยชน์ได้ มาปรั บปรุง ต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้
ประโยชน์จริง ข้อที่สอง ในการทําวิจัยควรให้คนที่จะใช้ผลงานวิจัยเข้ามาร่วมทําการวิจัยหรือเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
เช่น ภาคธุรกิจ เพราะหากวิจัยแล้วภาคธุรกิจเห็นว่าได้ประโยชน์จริง ภาคธุรกิจย่อมให้การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการวิจัยมากขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณเพื่อการวิจัยของภาครัฐลง ทั้งนี้ ในการวิจัย นอกจากการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์แท้ๆ ส่วนหนึ่งแล้ว ควรเน้นการวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ได้
จริง
7. กองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ การดํ า เนิ น งานโครงการกองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ มี ค วามพร้ อ มพอสมควร
และผู้ประกอบการหรือผู้เข้าร่วมโครงการก็มีความพร้อม สามารถดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ๆ ควรมีระบบช่วยสนับสนุน โดยให้ดําเนินการในส่วนที่ชํานาญ สําหรับในส่วนที่ไม่ชํานาญ อาจ
จัดหาระบบหรือจ้างผู้อื่นดําเนินการให้ เช่น ผู้ประกอบการบางรายเก่งในด้านการผลิต อาจจัดหาระบบหรือ
ผู้รับจ้างมาดําเนินการเรื่องการทําบัญชี การบริหารต่างๆ เป็นต้น
8. การผลั ก ดั น การปฏิ รู ป การเมื อ งเพื่ อ ให้ มี รั ฐ ธรรมนู ญ ของประชาชน ให้ บุ ค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ทําความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
9. งบประมาณ ให้เร่งรัดดําเนินการให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เริ่ม
ดําเนินการโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้เงินลงไปช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย และการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ดําเนินการตามระบบปกติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส หากไม่
จําเป็น ไม่ควรใช้วิธีกรณีพิเศษ
10. การบริหารจัดการ
10.1 การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชั่น รวมถึงการซื้อขายตําแหน่ง เพราะการซื้อขายตํ าแหน่ง จะทําให้มี การทุจ ริ ต
คอร์รัปชั่นตามมา ส่งผลกระทบให้คนที่ทํางานอย่างเข้มแข็ง ตรงไปตรงมา ทํางานอย่างทุ่มเท หมดกําลังใจ
10.2 การดูแลเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ถือเป็นเรื่องสําคัญ
โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักเรียน อาจารย์กับนักศึกษา รวมถึงบุคลากรทาง
การศึกษาด้วย
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10.3 การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา ให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับส่งเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพ ไปเรียนยังโรงเรียนที่มีคุณภาพดีกว่า
โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย
ทั้งนี้ ในการดําเนินงานต้องคํานึงถึงปัญหาของมวลชนด้วย เช่น ผู้ปกครองยินยอม เป็นต้น
10.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดทุก 3 เดือน และปรับปรุงดําเนินงานให้ดีขึ้น เร็วขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
11. การบูรณาการการทํา งานร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานอื่นในการขั บ เคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาโดยตรง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา แล้ว ยังต้องมี
บทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย เช่น การเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขให้เพียงพอ (นโยบายด้านสาธารณสุข) การสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความชํานาญ และความคิด
สร้ า งสรรค์ ต่ อ ยอดความรู้ สร้ า งนวั ต กรรมจากงานวิ จั ย ได้ (นโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ) การเพิ่ม บทบาทในการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว (นโยบายเร่งด่วน) เป็นต้น รวมทั้ง
นโยบายอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับ
กระทรวงหลักและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ให้ความสําคัญกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 - 2559) ที่คํานึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ สอดคล้อง เชื่อมโยงกับการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 เพื่อให้ ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป
สํ า หรั บ สาระสํ า คั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557 จะประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกับในสังคม
5) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
7) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับการดําเนินงาน มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1 แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบายจัดสรรงบประมาณ
1.1.4 ส่งเสริมการใช้ศักยภาพจากความแตกต่างของประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน
ทั้งด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน และรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
1.3 แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.3.4 สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ผ่านกองทุนตั้งตัวได้
1.6 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธา ในการทํางานของภาครัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการศึกษา
การพัฒนาอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.6.2 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานการเคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
3.8 แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.8.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการท้องถิ่น ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กลับสู่ชมุ ชนและท้องถิน่ และสามารถเชื่อมโยง
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นไทยเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและการขยายตัวไปใน
ระดับภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มคี ุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
- ประเทศมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด
- จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2556
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50
- บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ใหม่) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ใหม่) มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.1.1 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพครู หลักสูตร และการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา
ในทุกระดับและทุกประเภทของการศึกษา
4.1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควบคู่กับการเร่งรัดการพัฒนาครู โปรแกรม และเนื้อหาทางการ
ศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน
สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.13 สร้างนวัตกรรมและสังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้คนทุกกลุ่มทุกวัย ควบคู่กับ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการรักการอ่าน การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิน่
4.1.4 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง
มีจริยธรรม ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การทําประโยชน์ต่อสังคม และการสร้างจิตสํานึกที่ดีผ่าน
กระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย เช่น กิจกรรมทางศาสนา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น
4.1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาด
4.1.6 ส่งเสริมการยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน และจัดให้มีครูเพียงพอในทุกห้องเรียน
4.1.7 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส ผูย้ ากไร้ คนพิการหรือทุพพลภาพ
และชนกลุ่มน้อย รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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4.1.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบ
ที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต
4.1.9 สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
4.2 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัด
- ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการสนับสนุนประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
- ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.2.1 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญและอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
4.3 แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.3.2 สนับสนุนมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนผ่านกลไกต่างๆ อย่างเหมาะสม
4.6 แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.6.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องชอบธรรม
4.7 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.7.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาให้มีบทบาท สําคัญใน
การให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง
4.9 แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- สังคมและคนไทยมีศลี ธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก ค่านิยมที่ดีงาม และรักษา
มรดกวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัด
- จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรม และทํากิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2556
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.9.4 ส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงทางวัฒนาธรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
อารยประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
6.1 แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
6.1.1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค และภาคการผลิตและชุมชนในการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนากลไกและสิ่งอํานวย
ความสะดวก เพื่อสนับสนุนการลงทุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้
6.1.5 สนับสนุนการผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัย และพัฒนาที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และเป็นกลไกสําคัญในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มี
ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นและแก้ไขปัญหาการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ
6.2 แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
6.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ประชาชนเรียนรู้
คิดและทําอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้มีแหล่งความรู้สาธารณะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิม่
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทัว่ ถึง
6.2.2 ส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
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4. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2554 มีหลักการบนพื้นฐานที่ส่งเสริมการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
แนวนโยบายพื้ น ฐานตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติในภาพรวม โดยประกอบด้วยสาระสําคัญใน 4 ส่วน ได้แก่ 1) แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ
2) แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 3) กลไกวิเคราะห์นําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ และ
4) แผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล
ในส่วนของแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจะมีนโยบายสํ าคัญ ที่ เกี่ยวข้ องกับกระทรวง
ศึกษาธิการที่ต้องนํามาใช้จัดทําแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้แก่ นโยบายที่ 1 นโยบาย
เร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก โดยรัฐบาลกําหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่ อนบ้านและนานาประเทศ ส่ งเสริม ให้ประชาชนเข้าถึ งแหล่งเงินทุน เร่งเพิ่ มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการศึกษา โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปฏิรูปการ
ผลิตครู ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน แก้ปัญหาหนี้สินครู เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึ ก ษาให้ ทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งทุ น ปั ญ ญาของชาติ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน นโยบายแรงงาน โดยรัฐบาลจะ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับแรงงานไทย
ให้ เ ป็ น แรงงานฝี มื อ ทั่ ว ประเทศ นโยบายพั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชน โดยจะเพิ่ ม การผลิ ต และพั ฒ นาขี ด
สมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีเพียงพอ นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรัฐบาล
ได้กําหนดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก ได้แก่ นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ โดย
รัฐบาลกําหนดให้มีการดําเนินงานในภาคการท่องเที่ยว ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้นการท่องเที่ยวเพื่อ
ประกอบการและดําเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่ อ งเที่ ย ว และนโยบายที่ 6 นโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จัย และนวั ต กรรม ซึ่ ง จะเร่ ง สร้ า ง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
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5. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) โดยมีสาระสําคัญที่
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน
วั ต ร สํ า หรั บ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบู ร ณาการปฏิ บั ติ ร าชการและผลั ก ดั น การดํ า เนิ น งานในภารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ ตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้แผนบริหารราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของ
เป้าประสงค์ที่นําไปใช้เป็นเป้าหมายในการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสม
ตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
6. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้
7. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) เป็นแผนที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ของ
ประเทศ และเชื่อมโยงการพั ฒนาการศึกษากับการพั ฒนาด้านต่างๆ โดยคํ านึงถึ งการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนฯ เป็น 2 ระยะ
คือ ระยะแรก (พ.ศ.2552 – 2554) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และระยะที่
สอง (พ.ศ. 2555 – 2559) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
โดยมีการกําหนดเป้าหมายการนําแผนสู่การปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ดังนี้ เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ : เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2559 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ดังนี้
1. คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
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ความสุข มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อ
เป็นเป้าหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
2. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ นําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนมีสุขภาวะ ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการนํา
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ มีการบริ หารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี การ
กระจายอํานาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาคและกับนานาชาติมากขึ้น อันจะนําไปสู่ความสามารถในการร่วมมือ
และแข่งขันของประเทศ และการอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและเกื้อกูลกัน
เป้าหมายเชิงปริมาณของแผนการศึกษาแห่งชาติฯ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก เกินกว่าร้อยละ 50
2. สถานศึกษาทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ.
3. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น จาก 8.7 ปี ในปี 2551 เป็น 12 ปี
ในปี 2559
4. เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐ : เอกชน
เป็น 65 : 35 ในปี 2559
5. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 : 40 ในปี 2559
7. การบูรณาการแผนปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy : CS) และ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพื่อเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy : CS) และ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการวางรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะยาวของประเทศ
โดยเริ่มดําเนินการในปี 2556 ไปจนถึงปี 2561 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการจัดทํา
โครงการสําคัญ (Flagship project) สําหรับจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติไปบูรณาการ โดยสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 กรอบ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แก่ 1) การเพิ่ม
รายได้จากฐานเดิม 2) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และ 4) การ
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ลดรายจ่าย เพื่อให้สามารถนําโครงการไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสําหรับให้สํานักงบประมาณนําไปใช้
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สําหรับโครงการสําคัญ (Flagship project) ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy : CS) ซึ่งได้จัดลําดับความสําคัญแล้ว ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. โครงการกองทุนตั้งตัวได้
3. โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. โครงการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
6. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ
7. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
8. โครงการพัฒนาเมืองการศึกษานานาชาติ
9. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
10. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินงานจัดและส่งเสริมการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีความก้าวหน้าและ
ประสบผลสําเร็จ สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา
โครงการปฏิรู ปหลักสูตรการศึกษาแห่ งชาติ ซึ่ งเป็นหลักสู ตรการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่สอดคล้องตามกลุ่มทักษะอาชีพ พัฒนาเอกสาร
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และต้นแบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการในสถานศึกษา ตลอดจนสร้างกลไกความ
ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้
นักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีศักยภาพสูงและมีความยืดหยุ่นทางความคิด อีก
ทั้ง ยังเกิดผลกระทบเชิงบวก คือ ชุมชนของนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรจะมีการถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและ
ชุมชนได้ด้วย

- 28 -

2. พัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ โดยกําหนดวิธีการดําเนินงานที่หลากหลาย
เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นที มี ค วามแตกต่า งสามารถนํ า มาปฏิ บั ติ ไ ด้ กํ า หนดรู ป แบบการรวมโรงเรี ย นแบบรวมบางชั้ น
รวมช่วงชั้น หรือรวมทั้งโรงเรียน พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น
การเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการและ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนหลักในพื้นที่อย่าง
เพียงพอและยังพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง สนับสนุนหน่วยการเรียนคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
หน่วยบริการการเรียนรู้เคลื่อนที่
สําหรับในระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 89.62 มีระบบและการ
ประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียนที่มีความพร้อม
ให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานให้โรงเรียนที่การจัดทําแผนกลยุทธ์ จัดตั้งภาคี
เครือข่ายและคณะกรรมการประสานงานโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดหาสื่อเอกสารที่มี
คุณภาพระดับสากล สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน จัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะการยกระดับคุณภาพโรงเรียน จัดกิจกรรมการ
พัฒนาและเทียบเคียงมาตรฐานกับโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partner School) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การดําเนินงานของโรงเรียนระหว่างเครือข่าย รวมทั้งการกํากับติดตาม ประเมินผล ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผล
การดําเนินงานเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานต่อไป
3. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ
ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา การนําแท็บเล็ตมาใช้ในการสอนและสืบค้นองค์ความรู้ ส่งผลให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาให้นักเรียนและผู้สอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1,000,000 เครื่อง การเตรียมเนื้อหาในรูปแบบ Digital Content ที่เป็นสื่อ
สําเร็จรูปพร้อมใช้งานกว่า 400 รายการ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับโรงเรียนที่มีความ
พร้อมด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก จํานวน 9,600 โรงเรียน การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสําหรับการจัดการเรียนการสอน
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4. พัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จึ ง ได้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํ า เนิ น งานใช้ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คง
ใน 6 ด้ า น ได้ แ ก่ (1) ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (2) ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม ศาสนศึ ก ษา
(3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
สร้างอาชีพและการมีงานทํา (5) ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา และ (6) ยุทธศาสตร์จัดการ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ซึ่งมีผลการดําเนินงานให้นักเรียนมีความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มสูงขึ้น การสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกระดับ การฝึกประสบการณ์การทํางานและการประกอบอาชีพแห่ง
ผู้เรียนให้สามารถมีรายได้ในระหว่างเรียน นักเรียนในสถาบันปอเนาะมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ รวมทั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นใจในความปลอดภัย มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น
5. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มคี วามหลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับผูเ้ รียน
กระจายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการพัฒนาแห่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิ
ปัญ ญาท้อ งถิ่น และส่ ว นที่ นํ า เทคโนโลยี ม าใช้เพื่ อ การศึก ษา เพื่อ ให้ป ระชาชนได้ รั บ การศึก ษาอย่า งต่อ เนื่ อ ง
มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. การจัดการศึกษานอกระบบ มีผู้ลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร
และกิจกรรม (การศึกษาต่อเนื่อง) จํานวน 521,200 คน โดยให้มี (1) กิจกรรมการศึกษานอกระบบ (การศึกษา
ต่อเนื่อง) จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน การส่งเสริมการรู้หนังสือ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) การจัดการศึกษาทางไกลแก่นักเรียนนักศึกษาทั่วไป หน่วยงานทหารและคนไทยในต่างประเทศ
รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประเภทการศึกษาต่อเนื่องทั้งระบบออฟไลน์ (เรียนรู้ด้วยการเรียนทางไกล)
และระบบออนไลน์ (เรียนรู้แบบ E-Learning และ E-Book) และ (3) โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบ เช่น โครงการประเมินผลการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาตําราเพื่อส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเป็นต้น
2. การจัดการศึ กษาตามอั ธยาศัย มีผู้รั บบริ การการศึ กษาตามอัธยาศั ยทุกกิ จกรรม
จํานวน 4,188,495 คน โดยให้บริการผ่านห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ศูนย์มัลติมีเดีย และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และเครือข่ายสากล Internet จํานวน
5 website นอกจากนี้ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยให้ กศน.ตําบล/
แขวง และศูนย์การเรียนชุมชนทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและให้บริการชุมชน
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6. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
พัฒนาสถาบันผลิตครูให้มีความเข้มแข็ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการ
ควบคุม ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาการประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ภายใต้แผนพัฒนาวิชาชีพ
ของคุรุสภา พ.ศ. 2555 – 2559 โดยกําหนดและกํากับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
1. รับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมจํานวน 34 หลักสูตร
2. รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยการเทียบโอน จํานวน 8,817 คน
3. จัดทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น
เชียงใหม่ และสงขลา มีผู้เข้าทดสอบ รวมจํานวน 86,346 คน
7. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับตลาด
แรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ให้ทันสมัย เน้นให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษามีความรูค้ วามสามารถทั้งในด้านวิชาการและทักษะ
วิชาชีพเท่าทันการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาพัฒนาผู้เรียนด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็น
ของผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ (Business Plan) รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน สามารถจัดทําคู่มือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ 415 แห่ง จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแบบบูรณาการสหวิชาชีพ (Integrated Multi-Occupational
for Entrepreneurs Incubator: IMOEI) 15 แห่ง และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน กว่า 4,150 คน
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
อาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ.2551 โดยดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง สถาบั น ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด จํ า นวน 18 แห่ ง และ
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง รวม 19 แห่ง ในรูปแบบ Area Based มีสถาบันการอาชีวศึกษา จํานวน 161 แห่ง ได้
เข้าร่วมเป็นสถานศึกษาเครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษา สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอีกจํานวน 255 แห่ง
ยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อจะพัฒนาให้มี
มาตรฐานและเข้ า ร่ ว มเป็ น สถานศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง ในการเตรี ย มความพร้ อ ม
กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดประชุมและจัดทํากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ (TVQF) ระดับปริญญาตรี โดยจัดทําแล้ว 28 สาขาวิชา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีไฟฟ้า (2) เทคโนโลยี
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เครื่อ งกล (3) เทคโนโลยี แ ม่ พิม พ์ (4) เทคโนโลยี อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ (5) เทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์
(6) เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (7) เทคโนโลยีการก่อสร้าง (8) การจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และ
เครื่ อ งเรื อ น (9) เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (10) การบั ญ ชี (11) การตลาด (12) คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
(13) การจัดการสํานักงาน (14) การจัดการโลจิสติกส์ (15) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก (16) ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (17) ศิลปกรรม (18) ช่างทองหลวง (19) ออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ (20) เทคโนโลยี
อาหารและโภชนาการ (21) เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่น (22) การจัดการงานคหกรรม (23) เทคโนโลยีการผลิต
พืช (24) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (25) เทคโนโลยีเพาะสัตว์น้ํา (26) เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา (27) การ
ท่องเที่ยว และ (28) สาขาวิชาการโรงแรม

10. อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 5 กําหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
มาตรา 31 กระทรวงมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม และการกี ฬ าเพื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ ง ติ ด ตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวง หรือส่วน
ราชการที่สังกัดกระทรวง

- 32 -

ส่วนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาล จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งขาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2552-2559) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กร
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและ
การพัฒนาประเทศ
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
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เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หรือเทียบเท่า ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้
5. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
9. นักศึกษาทีก่ ําลังจะจบการศึกษามีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน และมีทางเลือกที่จะประกอบ
ธุรกิจสร้างตัว
10. หน่วยงานมีระบบบริหารและการจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
11. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
12. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
13. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
14. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย
ลําดับ
1
2

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เข้ารับการประเมินและ
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การศึกษาอาชีวศึกษา
- การศึกษาอุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 4

ร้อยละ 87
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95
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ลําดับ
3

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดําเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

4

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยม ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดําเนินงาน

ร้อยละ 100

5

ร้อยละของนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บเล็ต)
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ระดับ ปวช.1 หรือเทียบเท่า

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

6

จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

3,000,000 คน

7

ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ 100

8

จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

9

ร้อยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

ร้อยละ 42

10

ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทําหรือ
นําไปประกอบอาชีพ หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

11

ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

ร้อยละ 80

9.5 ปี
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ลําดับ
12

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ความมั่นคงและผดุงเกียรติ และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดําเนินงาน
สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
ต่อสามัญศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

14

ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

ร้อยละ 76

15

ร้อยละของมัคคุเทศก์ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและความรู้ความ
เข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย เทียบกับเป้าหมายการดําเนินงาน

ร้อยละ 80

16

จํานวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

22,490 คน

17

จํานวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนประกอบธุรกิจจากกองทุน

5,000 คน

18

จํานวนหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการ
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

35,410 แห่ง

19

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนําไปใช้อ้างอิง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

1,200 เรื่อง

20

จํานวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นําไปใช้ประโยชน์

700 เรื่อง

21

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนสามารถผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

ร้อยละ 80

22

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด

ร้อยละ 95

13

40 : 60
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กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
1. เร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา
2. เร่งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีถ่ ูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต จิตสํานึกประชาธิปไตย
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนปลอดภัยจากยาเสพติด
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด ต่อยอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
6. พัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
7. กระจายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
8. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนาระบบ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
9. พัฒนาห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้เข้าถึงง่ายและ
สะดวกสําหรับประชาชนในทุกพื้นที่
10. จัดตั้ง/จัดหาแหล่งทุนเพือ่ การศึกษา
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปครู เพือ่ ยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
11. ปรับระบบและวางแผนการผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ
12. เร่งรัดพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
13. สร้างขวัญกําลังใจ สร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครู โดยปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
14. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผสู้ ําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นหรือภูมิปัญญา เข้ามาเป็นครูหรือผู้ช่วยสอน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
15. เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
16. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา /หน่วยงานทางการศึกษา กับภาคเอกชนหรือ
สถานประกอบการ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ
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17. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา และจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการใหม่
18. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้ผู้มคี วามสามารถพิเศษทุกด้านได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ
19. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
เข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
20. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาให้มีเอกภาพ มีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและ
การพัฒนาประเทศ
21. พัฒนาสถาบันการศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
22. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรทัง้ ใน
และต่างประเทศ
23. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยเพื่อให้บริการการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
24. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศให้เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
25. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การพัฒนา และการฝึกอบรม
นานาชาติในภูมิภาคอาเซียน
26. พัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
27. พัฒนาหลักสูตรการศึกษานานาชาติหรือหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ
สถาบันการศึกษานานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
28. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
29. สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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ส่วนที่ 3

แบบ ผปร. 01

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
1.2 กําหนดให้การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา
ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
(1) กําหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า
ผู้มีอิ ทธิ พล และผู้ป ระพฤติ มิช อบ โดยบัง คับ ใช้ก ฎหมาย
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ยึ ด หลั ก ผู้ เ สพคื อ ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งได้ รั บ การ
บําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไก
ติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดําเนินการอย่างจริงจังใน
การป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับ
ต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี
และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ
ภ า ย ใ ต้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การป้ อ งกั น กลุ่ ม เสี่ ย งและ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการ
รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพ
ติด
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(1) ปัญหายาเสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบ
สุขในสังคม
ตัวชี้วัด
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง

กลยุทธ์
- ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ครบวงจร โดยบริ ห ารจั ด การอย่ า ง
บู ร ณาการ ตั้ ง แต่ ก ารขยายความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสกัด
กั้ น ยาเสพติ ด และสารตั้ ง ต้ น การ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยาเสพติด
การบั ง คับ ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
กั บ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ค้ า ก า ร บํ า บั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถนะผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการ
สร้ า งระบบเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง และ
ส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชน
เป้าหมายการให้บริการ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าประสงค์
- ประชาชนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ
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กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การดําเนินงาน

1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
(1) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครั ฐ อย่ า งจริ ง จั ง โดยยึ ด หลั ก ความโปร่ ง ใสและมี
ธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการ
พั ฒ นาประเทศเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่า งแท้จริง ปรับปรุง และ
แก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้าม
การกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุม
ผู้ใช้อํานาจรัฐในตําแหน่งสําคัญและตําแหน่งระดับสูงอย่าง
ทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เสริ ม สร้ า ง
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ
บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมของ
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(1) ภาพลักษณ์การคอรัปชั่นของประเทศไทยดีขึ้น
ตัวชี้วัด
- ดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่นไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน

กลยุทธ์
- เสริ ม สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และค่ า นิ ย ม
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมา
ภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่
- สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใน 4
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย
1. การปลูกจิตสํานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่
ทุกภาคส่วน
2. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกัน
เป้าหมายการให้บริการ
และปราบปรามการทุจริต
- นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต
เป้าประสงค์
- ประชาชนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังจิตสํานึก
และค่านิยม ให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การดําเนินงาน
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1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(1) เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ควบคู่ไปกับ
การขจั ด ความยากจน ยาเสพติด และอิท ธิพ ลอํา นาจมื ด
โดยน้ อ มนํ า กระแสพระราชดํ า รั ส พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ า อยู่ หั ว “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ใ น
แนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาค
ส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างความเสมอ
ภาคและโอกาส พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในพื้ น ที่
เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริม
การกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่
สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
จะมี ก ารบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การทุ ก ภาคส่ ว นให้ มี
เอกภาพทั้ง ในระดับนโยบายและในระดับ ปฏิบัติ รวมทั้ง
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
สอดคล้ อง ทัน สมัย กั บ สภาพความเป็น จริง ของปัญ หาที่
เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ
อย่างเป็นธรรม
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(2) ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเอง
มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต และมีการกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัด
- อัตราการเรียนรู้และการเข้าศึกษาต่อของเด็กและ
เยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง

กลยุทธ์
- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะ
การดํารงชีวิตเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน
> ขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายการให้บริการ
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงาน
ทําหรือนําไปประกอบอาชีพ หรือมี
รายได้เพิ่มขึ้น
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1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
(1) เร่ ง ฟื้ น ฟู ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้ านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการ
เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หากระทบกระทั่ ง ตามแนวพรมแดน ผ่ า น
กระบวนการทางการฑู ต บนพื้ น ฐานของสนธิ สั ญ ญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ
สั ง คม และความมั่ น คง ตลอดจนการเชื่ อ มโยงเส้ น ทาง
คมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(3) ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยมีความเข้าใจและตระหนัก
ถึงประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อให้สามารถปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด
- ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
และระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามแผนการดําเนินงาน

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง

กลยุทธ์
- เตรียมความพร้อมและส่งเสริม
ความตระหนักรู้ของประชาชน
ผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่างๆ
ของไทย เกี่ยวกับอาเซียนและการเป็น
ประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกรอบอาเซียน
และกรอบความร่วมมืออื่นๆ
เป้าหมายการให้บริการ
- นักเรียน นักศึกษา ครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
เป้าประสงค์
- นักเรียน นักศึกษา ครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษา
ของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
อาเซียนสามารถผ่านเกณฑ์ที่
กําหนด
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กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง

1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
(3) จั ด ตั้ง กองทุ น ตั้ง ตั ว ได้ ใ นวงเงิ น 1,000 ล้ า นบาท ต่ อ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ร่ ว มโครงการ สนั บ สนุ น การสร้ า ง
ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมการสร้างอาชีพ
ผนวกกั บ กลไกของ “หน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ” ใน
สถานศึกษา โดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็น
กลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กลยุทธ์
- ส่งเสริมการมีงานทําโดยจัดตั้งทุน
สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ
และผู้ประกอบการ
- สนับสนุน ส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาให้มีการจัดการ
เรียนรู้ที่นําไปสู่การสร้างสรรค์และการ
เป้าหมายการให้บริการ
พัฒนาวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ โดย
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
อาศัยกลไกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน - นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนา
(4) เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและมาตรฐานด้วยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษา
ศักยภาพและมีแหล่งเงินทุนในการ
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ต้องการสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่
เป้าประสงค์
(5) นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษามีโอกาสเข้าแหล่ง
- นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา
เงินทุน และมีทางเลือกที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว
มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมี
ทางเลือกที่จะประกอบอาชีพสร้าง
ตัวชี้วัด
ตัว
- ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ตัวชี้วัด
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ มีงานทําหรือนําไป
- จํานวนนักเรียน นักศึกษา และ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการ
- จํานวนนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาใน
สนับสนุนเงินทุนประกอบธุรกิจ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน
จากกองทุน
จากกองทุนตั้งตัวได้
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ
(1) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
โดยประกาศให้ปี พ.ศ.2554-2555 เป็น ปีมหัศ จรรย์ไทย
แลนด์ (Miracle Thailand Year) และประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธี
มหามงคลที่จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2554-2555
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(1) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด
- จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
- เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการ
รับรู้แก่ชาวต่างประเทศ เพื่อตอกย้ํา
และกระตุ้นให้เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ และเป็นฐานต่อ
ยอดการท่องเที่ยวในปีต่อไป
เป้าหมายการให้บริการ
- นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์
และประชาชนมีทักษะทางด้าน
ภาษา และมีความรู้ความเข้าใจ
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กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ
รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์
- นักเรียน นักศึกษา ครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์
และประชาชนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาและความรู้
ความเข้าใจประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว
ของประเทศ เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการดําเนินงาน

1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
(1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดย
เริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่องสําหรับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคู่กับการ
เร่ ง พั ฒ นาเนื้ อ หาที่ เ หมาะสมตามหลั ก สู ต รบรรจุ ล งใน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทําระบบอิน เทอร์เน็ตไร้
สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานที่กําหนดโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสามารถเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัด
- จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
- จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้มีเนื้อหาเหมาะสมเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
- พัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เป้าหมายการให้บริการ
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
- ปรากฏที่นโยบายด้านการศึกษาประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
- ปรากฏที่นโยบายด้านการศึกษาตัวชี้วัด
- ปรากฏที่นโยบายด้านการศึกษา-
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นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
(1) เร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยการปฏิ รู ป ระบบ
ความรู้ข องสั ง คมไทย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการยกระดั บ องค์
ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติ
ที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็น
สากลและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม การอ่ า น พร้ อ มทั้ ง
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศและภาษา
ท้อ งถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูป หลัก สูตร
การศึกษา ทุกระดับให้รับรองการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความ
เป็ น ไทย เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น โดย
วัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัด
ให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่
ระดั บ โลก พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย น มี ค วามรู้ คู่
คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้าง
ความตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ค วามเสมอภาค และ
ดําเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
ที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการ
กระจายอํานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มี
ความพร้อม

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)
กลยุทธ์
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาและระบบ
ทดสอบทางการศึกษา
- บริหารจัดการกลยุทธ์โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
- พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและตํารา
เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีเนื้อหาสาระ
เชื่อมโยงความรู้ที่เป็นสากลกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการอ่าน และสนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้นและ
ภาษาถิ่นของกลุ่มประเทศอาเซียน
- ผลิตและพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์
ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ได้อย่างทั่วถึง

(2) สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา กลยุทธ์
ในสั ง คมไทย โดยคํ า นึ ง ถึ ง การสร้ า งความเสมอภาคและ - สร้างโอกาสทางการศึกษาโดย
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้ นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่ง รวมถึง สนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จา่ ย
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการ เพื่อการศึกษา และระบบคัดเลือกเข้า

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง
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เรียนรู้ รวมทั้ง ชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่
อยู่ ใ นครรภ์ ม ารดาถึ ง แรกเกิ ด ให้ ไ ด้ รั บ การดู แ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
วัยและพัฒนาการาอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยจั ด ให้ มี ก ารเที ย บโอนวุ ฒิ
การศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น
กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบแสดงผลการศึกษาและ การเทียบ
โอนเพื่อขยายโอกาให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจาก
ระบบการศึกษา นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข้อจํากัดของ
การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง
โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้
ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะ
เลี้ ย งตั ว ได้ พั ก ชํ า ระหนี้ แ ก่ ผู้ เ ป็ น หนี้ ก องทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบที่ผูกพัน
กับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน
“โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไป
เรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
(3) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
โดยปฏิ รู ป ระบบการผลิ ต ครู ใ ห้ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกั บ
นานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่
วิ ช าชี พ ครู ปรั บ ปรุ ง ระบบเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนครู
พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัด
การศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการ
พัก ชํ า ระหนี้ แ ละการปรั บ โครงการสร้ า งหนี้ต ามนโยบาย
แก้ ปั ญ หาหนี้ ค รั ว เรื อ นของรั ฐ บาล พั ฒ นาระบบภู มิ
สารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการกระจายครู ข จั ด ปั ญ หาการ
ขาดแคลนครู ใ นสาระวิ ช าหลั ก เช่ น คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษา

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)
ศึกษาต่อ
- พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ การปรับระบบการวัด
ประเมินผลผู้เรียน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
เพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกเพศ ทุกวัย
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งใน
ระบบและการศึกษาในการเข้าถึง
บริการการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความยืดหยุ่นและหลากหลาย นําไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์
- พัฒนาครูทั้งระบบ
- ปรับระบบการผลิต การคัดสรร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้สามารถ
ดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรักในวิชาชีพครู
มาเป็นครู รวมทั้งสอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งในระดับพื้นฐานอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา เพื่อขจัดปัญหาการ
ขาดแคลนครู รวมทั้งเร่งผลิตและ
พัฒนาครูสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
- พัฒนาระบบและเกณฑ์การ
ประเมินวิทยฐานะตามสมรรถนะ
วิชาชีพครู ให้เชื่อมโยงกับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการ

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง
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(4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง
กั บ ตลาดแรงงานทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ โดย
กระบวนการสร้ า งประสบการณ์ ร ะหว่ า งเรี ย นอย่ า ง
เหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และ
สนับสนุนให้ ผู้สําเร็จการศึกษามีง านทํา ได้ทัน ทีโดยความ
ร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์
อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรู้ หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดย
ให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
วิ ช าชี พ รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งประจํ า ชุ ม ชนเพื่ อ
ฝึ ก ฝนช่ า งฝี มื อ และการสร้ า งทั ก ษะในการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน ทั้ ง นี้ จะดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ ภาคเอกชนอย่ า ง
จริ ง จั ง เพื่ อส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาในสายอาชีวศึ ก ษาให้ เป็น ที่
ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ

(5) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้
ทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ โดยใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเร่ ง
ยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัด
ให้มีร ะบบการเรีย นแบบอิเล็กทรอนิก ส์แ ห่ง ชาติเพื่อเป็น
กลไกในการเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ก ารเรีย นรู้ ใ ห้เ ป็ น แบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)
สอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
- เร่งสํารวจข้อมูลหนี้สินของครูตาม
ข้อเท็จจริง พร้อมกําหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ครูที่
เหมาะสมและตามความจําเป็น
กลยุทธ์
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง
และระดับสูงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้น
การปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ควบคู่กับ
การขยายการศึกษาระบบทวิภาคี
สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทําระหว่าง
เรียน
- ส่งเสริมให้สถาบันอาชีวศึกษา
ดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
อาชีพ ให้การอบรมอาชีวศึกษาแก่
นักเรียน นักศึกษาประชาชน สามารถ
เรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไป
ประกอบอาชีพ
- จัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชน
ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือในการใช้การ
ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องมือ
อุปกรณ์ และการประกอบอาชีพ
รวมทั้งให้บริการประชาชน

กลยุทธ์
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
/ จัดทําระบบฐานข้อมูลกลางและ
ศูนย์กลางการเชือ่ มโยงข้อมูลด้าน
สื่อการศึกษาที่สามารถสืบค้น และ
เข้าถึงสื่อการศึกษาที่มีเนื้อหาและ

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง
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พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาระบบ
“ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้
ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนํา
ร่องให้ได้มาตรฐานห้ องเรี ยนอิเล็กทรอนิก ส์ รวมทั้ง เพื่อ
ดํ า เนิ น การให้ “กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได้

(6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของ
ชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการ
วิ จั ย แห่ ง ชาติ เพื่ อ สร้ า งทุ น ทางปั ญ ญาและนวั ต กรรม
ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อ
นําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
จัด ตั้ ง ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อการวิ จั ย สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่
จําเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้น
ความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่า ง
องค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)
รูปแบบที่หลากหลายได้ตลอดเวลาโดย
> แผนยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
> ระบบอิเล็คทรอนิคส์
สื่อการศึกษา
> จํานวนสือ่ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาที่พัฒนา
- พัฒนาและขยายระบบโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา รวมทั้งนําเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการจัด
การศึกษา เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงห้องเรียนอิเล็คทรอนิคส์ให้ได้
มาตรฐาน
- เร่งรัดให้ “กองทุนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถ
ปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
- พัฒนาองค์ความรู้ / วิจัย
- สร้างความร่วมมือในการ
ดําเนินการวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัย
และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
- เร่งพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศให้มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่
หลากหลาย และสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศ รวมทั้งนํามาใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
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(7) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตาม
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทํา
มาตรฐานคุณ วุฒิวิชาชี พรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน
ให้ครบทุกอุตสาหกรรม

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(2) ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)
กลยุทธ์
- การเตรียมการเข้าสู่สังคมโลก
- ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคน
รองรับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
- เร่งพัฒนากําลังคนให้มีความรู้
ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละสาขาอาชีพ ที่เน้นทักษะด้าน
ภาษา และการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมในการเปิดประชาคมอาเซียน
- สร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ โดย
สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์และจัดทํา
แผนผลิตและพัฒนากําลังคนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัด / จังหวัด

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง

เป้าหมายการให้บริการ
- ประชาชนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ
เป้าประสงค์
- ประชาชนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
ชั้นสูง
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง
- ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูล ความมั่นคงและ
ผดุงเกียรติ และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การดําเนินงาน
เป้าประสงค์
- หน่วยงานมีระบบบริหารและ
จัดการความรู้รองรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัด
- จํานวนหน่วยงานและสถาน
ศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้รับการบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
เป้าประสงค์
- หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา
ภิบาล
ตัวชี้วัด
- ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป้ า หมายที่
รัฐบาลกําหนด
เป้าหมายการให้บริการ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
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กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง
และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม
หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และ 4 และนักศึกษาประกาศ
นียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หรือ
เทียบเท่า ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(3) สถานศึกษาทุกระดับ /ประเภทผ่านการรับรอง
มาตรฐานทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ ประเภทที่เข้ารับการ
ประเมินในแต่ละปี และได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
- มหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นในการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชีย

เป้าหมายการให้บริการ
- ประชาชนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ
เป้าประสงค์
- ประชาชนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ
และประเภทที่เข้ารับการประเมิน
และได้รับการรับรองคุณภาพจาก
สมศ.
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กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(4) คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
(7) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ตัวชี้วัด
- จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
- สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน
- ร้อยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับ ม.ต้น ขึ้นไป

เป้าหมายการให้บริการ
- ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่
กําหนดไว้
เป้าประสงค์
- นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
สิทธิที่กําหนดไว้
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทย
- ร้อยละของกําลังแรงงานมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายขึ้นไป

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(5) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศหรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์

เป้าหมายการให้บริการ
- มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่นําไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์
- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่นําไปใช้ประโยชน์ หรือ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
- จํานวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร
หรือนําไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือนําไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัด
- จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร
หรือนําไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
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กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการ
- กําลังคนระดับกลางและระดับสูง
มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล
เป้าประสงค์
- กําลังคนระดับกลางและระดับสูง
มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล
ตัวชี้วัด
- สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
ต่อสามัญศึกษา
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและระดับ
อุดมศึกษาได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1 ปี

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(6) ผู้เรียนและกําลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อม
เชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
- สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
- ร้อยละของผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และ
มีงานทําภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น

(4.3) นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน
(1) ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุก
ระดั บ จั ด ให้ มี ร ะบบสารสนเทศทางสาธารณสุ ข ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเร่ ง ผลิ ต บุ ล ากรทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข ให้ เ พี ย งพอกั บ กั บ ปริ ม าณงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตาม
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในปั จ จุ บั น เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
โรงพยาบาลระดับต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความ
เป็นเลิศที่กระจายอยู่ในภูมิภาค และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วย
ไปสู่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลระดับต่างๆ มีเครื่องมือ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ
ในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่งประเทศ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(3) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง

กลยุทธ์
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คุณภาพการให้บริการ ศักยภาพของ
สถานพยาบาล และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ในการจัดบริการทุกระดับ

เป้าหมายการให้บริการ
- ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อ
การรักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพได้รับการพัฒนา
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ตัวชี้วัด
- อัตราการเพิ่มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่
โรคหัวใจ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคมะเร็ง

(4.4) นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
(5) นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็น
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามา
ซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้าง
รายได้เข้าประเทศ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(3) ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง
เป้าประสงค์
- ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อ
การรักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัด
- จํานวนผลงานวิจัยด้านการ
รักษาพยาบาลที่นําไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์
- นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และนํา
รายได้สู่ชุมชน
- ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปสู่
เป้าหมายการให้บริการ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้า
- ประชาชนได้รับความรู้ ความ
ประเทศ
เข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าประสงค์
- ประชาชนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัด
- จํานวนเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
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นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม
6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ความรู้
6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
(1) เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของประเทศ เพื่ อ รองรั บ การ
พั ฒ นาประเทศอย่ า งมั่ น คงและนํ า พาประเทศไทยเข้ า สู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ใหม่ พั ฒ นาสายงานการวิ จั ย เพื่ อ ให้ ง านวิ จั ย มี ร ะบบ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการ
วิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(1) เร่งผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคการผลิต
ตัวชี้วัด
- จํานวนกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การส่งเสริมให้ทําวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง

กลยุทธ์
- เร่งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทุกระดับ
- พัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเต็ม
ศักยภาพ
เป้าหมายการให้บริการ
- ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เป้าประสงค์
- ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
- จํานวนผู้มีความสามารถพิเศษ
ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง
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นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 8 : นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน
(5) เสริ ม สร้ า งมาตรฐานด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบ าลให้ แ ก่ข้า ราชการและเจ้าหน้า ที่ข องรั ฐ และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติ
มิ ช อบของข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อย่ า งจริ ง จั ง
เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการเป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจของประชาชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน
โดยปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ มี ก ารเปิ ด เผยบั ญ ชี ร ายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ของข้าราชการและเจ้า หน้าที่ของรั ฐ
ตํ า แหน่ ง ระดั บ สู ง และตํ า แหน่ ง ที่ มี อํ า นาจมาก รวมทั้ ง
บุคลากรขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน เพื่อความโปร่งใส
ของผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชน
ร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนาและนํา
มาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นใน
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความเสมอภาคเท่ า เที ย มกั น และ
ความถูกต้องชอบธรรม
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
(1) ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน
ตัวชี้วัด
- หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
(1) ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทั้งระบบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักการ
ประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้อง
กับหลักนิติธรรม

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558)

เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง

กลยุทธ์
- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
- ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
พร้อมรับการตรวจสอบจากภาค
ประชาชน

เป้าหมายการให้บริการ
- กฎหมายการศึกษาได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด

แบบ ผปร. 02

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายที่ 1 : นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
นโยบาย 1.2 กําหนดใหการแกไขและปองกันยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
(1) กําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ ดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือ
เชิงรุกกับตางประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศ ภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
เปาหมายการใหบริการ
กลยุทธ
กระทรวง
เปาประสงคเชิงนโยบาย
นักเรียน นักศึกษาไดรับ
(1) ปญหายาเสพติดลดลงและไมสงผล การปองกันและแกไข
กระทบตอความสงบสุขของสังคม
ปญหายาเสพติด
กลยุทธ
- ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
ครบวงจร โดยบริหารจัดการอยาง
บูรณาการ ตั้งแตการขยายความรวมมือ
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อสกัดกั้น
ยาเสพติดและสารตั้งตน การปองกัน
กลุมเสี่ยงเปนเหยื่อยาเสพติด การบังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัดกับผูผลิต
ผูคา การบําบัดฟนฟูสมรรถนะผูติดยา
เสพติด รวมทั้งการสรางระบบเครือขาย
เฝาระวัง และสงเสริมกระบวนการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาประสงค
กระทรวง
ประชาชนไดรับการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
ตัวชี้วัด
รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
การรณรงคตอตานยาเสพติด
เปรียบเทียบกับเปาหมาย
การดําเนินงาน

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

รอยละ

100

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ : โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

263.1339

สป.

โครงการ : โครงการปองกันละแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

30.0000

สกอ.

โครงการ : โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

123.3751

สพฐ.

รวมงบประมาณ นโยบาย 1.2

#REF!

นโยบาย 1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
(1) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากล เพื่อใหการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประเทศโดยรวมอยางแทจริง ปรับปรุงและแกไขกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใชบทบัญญัติ
เรื่องการหามการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนใหครอบคลุมผูใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนงระดับสูงอยางทั่วถึง เขมงวดในการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
เปาหมายการใหบริการ
กลยุทธ
กระทรวง
เปาประสงคเชิงนโยบาย
นักเรียน นักศึกษา ครู
(1) ภาพลักษณการคอรัปชั่นของ
อาจารย บุคลากรทางการ
ประเทศไทยดีขึ้น
ศึกษาไดรับการปลูกฝง
กลยุทธ
จิตสํานึกและคานิยม
- เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหกับ ใหมีความซื่อสัตยสุจริต
เจาหนาที่ของรัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติหนาที่
- สนับสนุนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใน
4 ยุทธศาสตรหลัก ประกอบดวย
1. การปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม
จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน
2. รวมพลังแผนดินปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3. เสริมสรางความแข็งแกรงแก
หนวยงานตอตานการทุจริต
4. สรางบุคลากรมืออาชีพปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

เปาประสงค
กระทรวง
ประชาชนไดรับการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
ตัวชี้วัด
รอยละของนักเรียน นักศึกษา
ครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไดรับการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม
ใหมีความซื่อสัตยสุจริต
เปรียบเทียบกับเปาหมาย
การดําเนินงาน

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

รอยละ

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ : โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

362.1976

สพฐ.

โครงการ : โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

122.5200

สอศ.

โครงการ : โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

181.4783

สกอ.

100

รวมงบประมาณ นโยบาย 1.3

#REF!

นโยบาย 1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
(1) เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยนอมนํากระแสพระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในทุกภาคสวนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอยางทั่วถึง เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและคุณภาพชีวิต สรางความเสมอภาคและโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ
ที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่โดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของใหสอดคลอง ทันสมัย กับสภาพความเปนจริงของปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบอยางเปนธรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
เปาประสงคเชิงนโยบาย
(2) ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ใหสามารถพึ่งตนเองได มีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีวิต และมีการ
กระจายรายไดที่เปนธรรม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
กลยุทธ
- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะการ
ดํารงชีวิตเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน
> ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่
สอดคลองกับอัตลักษณและวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึงและ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายอยางมีคุณภาพ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต

เปาประสงค
กระทรวง
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด
รอยละของผูเรียน เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะดานอาชีพ
สามารถมีงานทําหรือนําไป
ประกอบอาชีพ หรือมีรายได
เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

รอยละ

80

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

2,711.3995

สป.

โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

4,028.4515

สพฐ.

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต

204.0000

สอศ.

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

235.9530

สกอ.

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

1,099.7678

ม/ส

รวมงบประมาณ นโยบาย 1.5

#REF!

นโยบาย 1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
(1) เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมกัน โดยเฉพาะการเรงแกไขปญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน
ผานกระบวนการทางการฑูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจน
การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
เปาประสงคเชิงนโยบาย
(3) ภาคสวนที่เกี่ยวของของไทยมีความ
เขาใจและตระหนักถึงผลประโยชน
และผลกระทบในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพื่อใหสามารถปรับตัวและ
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธ
- เตรียมความพรอมและสงเสริม
ความตระหนักรูของประชาชน
ผูประกอบการ และภาคสวนตางๆ
ของไทย เกี่ยวกับอาเซียนและการเปน
ประชาคมอาเซียน รวมถึงสงเสริม
ความรวมมือระหวางกรอบอาเซียน
และกรอบความรวมมืออื่นๆ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง
นักเรียน นักศึกษา ครู
คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษา มีสวนรวมเสริม
สรางความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค

เปาประสงค
กระทรวง
นักเรียน นักศึกษา ครู
คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษา มีสวนรวมเสริม
สรางความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด
รอยละของนักเรียน นักศึกษา
ครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เขารับการ
พัฒนาทักษะดานภาษา
อังกฤษและ/หรือภาษาของ
ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค
อาเซียนสามารถผานเกณฑ
ที่กําหนด

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

รอยละ

80

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

232.4830

สป.

โครงการ : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

1,386.7508

สพฐ.

โครงการ : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

280.0000

สอศ.

โครงการ : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

118.9860

สกอ.

โครงการ : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

9,870.4188

ม/ส

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษานานาชาติ

690.7514

ม/ส

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการศึกษานานาชาติ
(เปน Flagship Project ภายใต Country Strategy)

117.6850

ม/ส

รวมงบประมาณ นโยบาย 1.6

#REF!

นโยบาย 1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
(3) จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดในวงเงิน 1,000 ลานบาท ตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ สนับสนุนการสรางผูประกอบการรายยอย เพื่อใหสามารถกูยืมการสรางอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ”
ในสถานศึกษา โดยมุงใหเกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหมที่จะเปนกลไกใหมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
เปาประสงคเชิงนโยบาย
(4) เด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและ
มาตรฐานดวยรูปแบบและกระบวนการ
เรียนรูที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความตองการสภาพแวดลอมที่
หลากหลายในพื้นที่
(5) นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา
มีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน และมี
โอกาสที่จะประกอบธุรกิจสวนตัว
กลยุทธ
- สงเสริมการมีงานทําโดยจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการสรางงาน สราง
อาชีพและผูประกอบการ
- สนับสนุน สงเสริมสถาบันอุดมศึกษา
ใหมีการจัดการเรียนรูที่นําไปสูการ
สรางสรรคและการพัฒนาวิสาหกิจ
นวัตกรรมใหม โดยอาศัยกลไกหนวย
บมเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง
นักเรียน นักศึกษาไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ และมีแหลง
เงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจสวนตัว

เปาประสงค
กระทรวง
นักศึกษาที่กําลังจะจบการ
ศึกษามีโอกาสเขาถึงแหลงทุน
และมีทางเลือกที่จะประกอบ
ธุรกิจสรางตัว
ตัวชี้วัด
จํานวนนักเรียน นักศึกษา
และผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับ
การสนับสนุนเงินทุน
ประกอบธุรกิจจากกองทุน

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
กองทุนตั้งตัวได
(เปน Flagship Project ภายใต Country Strategy)

คน

งบประมาณ
93.0000

สกอ.

5,000.0000

สกอ.

5,000

รวมงบประมาณ นโยบาย 1.10

ผูรับผิดชอบ

#REF!

นโยบาย 1.12 เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
(1) เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศใหป พ.ศ.2554-2555 เปนปมหัศจรรยไทยแลนด (Miracle Thailand Year) และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวตางชาติ
เขารวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีขึ้นในชวงป พ.ศ.2554-2555
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
เปาประสงคเชิงนโยบาย
(1) ประเทศไทยมีภาพลักษณที่ดีใน
สายตานักทองเที่ยว
กลยุทธ
- เรงประชาสัมพันธและสรางการ
รับรูแกชาวตางประเทศ เพื่อตอกย้ําและ
กระตุนใหเดินทางมาทองเที่ยวในป
มหัศจรรยไทยแลนด และเปนฐานตอ
ยอดการทองเที่ยวในปตอไป

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง
นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก
และประชาชนมีทักษะทาง
ดานภาษา และมีความรู
ความเขาใจประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรมของ
แหลงทองเที่ยวของประเทศ
รองรับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ่น

เปาประสงค
กระทรวง
นักเรียน นักศึกษา ครู
คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษา มีสวนรวมเสริม
สรางความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด
รอยละของนักศึกษา มัคคุเทศก
และประชาชนไดรับการพัฒนา
ทักษะทางดานภาษาและความรู
ความเขาใจประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมของแหลงทอง
เที่ยวของประเทศ เปรียบเทียบ
กับเปาหมายการดําเนินงาน

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว

รอยละ

งบประมาณ
1,906.7876

80

รวมงบประมาณ นโยบาย 1.12

#REF!

ผูรับผิดชอบ
ม/ส

นโยบาย 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
(1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคูกับการเรงพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร
บรรจุลงในคอมพิวเตอรแท็บเล็ต รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการใหบริการในสถานที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
เปาประสงคเชิงนโยบาย
(1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ทุกคน ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
และสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ต
ไรสายโดยไมเสียคาใชจาย
กลยุทธ
- พัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนใหมีเนื้อหาเหมาะสม
เพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช
เครื่องคอมพิวเตอรืแท็บเล็ต
- พัฒนาทักษะครูและนักเรียนให
สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมายการใหบริการ
เปาประสงค
กระทรวง
กระทรวง
- นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปที่ 1 และ 4 นักเรียนชั้น
ไดรับเครื่องคอมพิวเตอร
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4
พกพา (แท็บเล็ต) และมี
และนักศึกษาประกาศนียบัตร
เนื้อหาที่เหมาะสมตาม
วิชาชีพชั้นปที่ 1หรือเทียบเทา
หลักสูตร สงเสริมการเรียนรู ไดรับเครื่องคอมพิวเตอร
อยางมีคุณภาพ
พกพา (แท็บเล็ต) และมี
เนื้อหาที่เหมาะสมตาม
- .นักเรียนชั้นประถมศึกษา หลักสูตร สงเสริมการเรียนรู
ปที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อยางมีคุณภาพ
ปที่ 4 นักศึกษาประกาศนีย
บัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ไดรับ ตัวชี้วัด
เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
รอยละของนักเรียนในสังกัด
พกพา (แท็บเล็ต) และมี
กระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับ
เนื้อหาที่เหมาะสมตาม
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา
หลักสูตร สงเสริมการเรียนรู (แท็บเล็ต)
อยางมีคุณภาพ

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา

รอยละ

100

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา
> จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1
> จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1
> จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 4
> จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

[2,611.7961]

สป.

[16,046.6301]

สพฐ.

[5,901.2370]
[4,217.8212]
[2,624.8268]
[3,302.7451]

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา

[4.9640]

สกอ.

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา

[123.7598]

ม/ส

งบประมาณ นโยบาย 1.15 ปรากฎในนโยบายดานการศึกษา

[18,787.1500]

แบบ ผปร. 02

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบาย 4.1 นโยบายการศึกษา
(1) เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย ซึ่งประกอบดวยการยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล
(2) สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม
(3) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ
(4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(5) เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
(6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก
(7) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
เปาหมายการใหบริการ
กลยุทธ
กระทรวง
เปาประสงคเชิงนโยบาย
ประชาชนไดรับการศึกษา
(2) ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และการเรียนรูท ี่มีมาตรฐาน
มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทาง
คุณภาพ
การเรียนที่สูงขึ้น
(3) สถานศึกษาทุกระดับ /ประเภท
ผานการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
(4) คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาส
ไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางทั่วถึง เปนธรรม
(5) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน
เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศหรือ
ตอยอดในเชิงพาณิชย
(6) ผูเรียนและกําลังแรงงานไดรับ

เปาประสงค
กระทรวง
ประชาชนไดรับการศึกษา
และการเรียนรูที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ
ตัวชี้วัด
- .รอยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้น
- .รอยละของสถานศึกษา
ทุกระดับและประเภทที่เขารับ
การประเมินและไดรับการ
รับรองคุณภาพจาก สมศ.

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

รอยละ

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา

352.9665

สกศ.

ผลผลิต : ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

716.7542

สป.

ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

6,075.8865

สป.

ผลผลิต : ผูไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย

3,512.5930

สป.

ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน

5,614.0912

สป.

โครงการ : โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน

2,552.6560

สป.

กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ

100.0000

สป.

4

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
การเตรียมความพรอมเชื่อมโยงสูสังคม
และประชาคมอาเซียน
(7) ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการศึกษาและสงเสริม
สนับสนุนการศึกษา
กลยุทธ
- พัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาและระบบ
ทดสอบทางการศึกษา
- บริหารจัดการกลยุทธโดยพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
- พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและ
ตําราเรียนทุกระดับใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลและมีเนื้อหาสาระ
เชื่อมโยงความรูที่เปนสากลกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมการอาน และสนับสนุนให
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษา
ตางประเทศอยางเขมขนและภาษาถิ่น
ของกลุมประเทศอาเซียน
- ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยการ
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง

เปาประสงค
กระทรวง
> การศึกษาขั้นพื้นฐาน
> การศึกษาอาชีวศึกษา
> การศึกษาอุดมศึกษา

คาเปาหมาย
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย
รอยละ
87
ผลผลิต : ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
รอยละ
100
รอยละ
95
ผลผลิต : ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

30,105.1461

สพฐ.

203,651.4607

สพฐ.

32,186.5376

สพฐ.

ผลผลิต : เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ

2,844.2384

สพฐ.

ผลผลิต : เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,612.5350

สพฐ.

ผลผลิต : เด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ

1,003.7834

สพฐ.

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
> การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

506.1311

สพฐ.

14,568.8929

สพฐ.

กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ

200.0000

สพฐ.

ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

815.1912

สกอ.

6,845.9019

ม/ส

904.2200

ม/ส

ผลผลิต : ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ฝงอันดามันและ
ภาคใตตอนบน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
ฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและระดับ
อุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน
อยางเปนระบบ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
กลุมเปาหมายที่หลากหลายไดอยางทั่วถึง
- สรางโอกาสทางการศึกษาโดย
สนับสนุนทุนการศึกษาและคาใชจาย
เพื่อการศึกษา และระบบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอ
- พัฒนาระบบเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ การปรับระบบการวัด
ประเมินผลผูเรียน การจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ยืดหยุนและหลากหลาย เพื่อให
ประชาชนทุกคนทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาส
เขาถึงการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
- สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบ
และการศึกษาในการเขาถึงบริการ
การศึกษา และแหลงเรียนรูที่มีความ
ยืดหยุนและหลากหลาย นําไปสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต
- พัฒนาครูทั้งระบบ
- ปรับระบบการผลิต การคัดสรร
คาตอบแทนและสวัสดิการ ใหสามารถ
ดึงดูดคนเกงและดี มีใจรักในวิชาชีพครู
มาเปนครู รวมทั้งสอดคลองกับ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง

เปาประสงค
กระทรวง

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

สกอ.

1,065.6782

สกอ.

ผลผลิต : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู
ที่ไดรับการวิจัยและพัฒนา

882.6238

สสวท.

ผลผลิต : ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ
สามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

245.1845

มวส.

ผลผลิต : การใหบริการทางวิชาการ

101.1048

มวส.

1,678.0000

สทศ.

364.8947

สป.

3,331.2794

สป.

552.8230

สป.

5,592.2076

สพฐ.

ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา

ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กองทุนสงเคราะห
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู

ตัวชี้วัด
- .รอยละของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาไดรับ

รอยละ

80

ผูรับผิดชอบ

509.3797

ผลผลิต : ผูไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามเสนทาง
วิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อเขาสูมาตรฐาน
วิชาชีพชั้นสูง

งบประมาณ

โครงการ : โครงการคืนครูใหนักเรียน

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
ความตองการทั้งในระดับพื้นฐาน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อขจัดปญหา
การขาดแคลนครู รวมทั้งเรงผลิตและ
พัฒนาครูสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- พัฒนาระบบและเกณฑการประเมิน
วิทยฐานะตามสมรรถนะวิชาชีพครู
ใหเชื่อมโยงกับความสามารถในการจัด
การเรียนการสอนและเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน
- เรงสํารวจขอมูลหนี้สินของครู
ตามขอเท็จจริง พรอมกําหนดแนวทาง
ในการแกไขปญหาหนี้สินใหครูที่
เหมาะสมและตามความจําเปน
- พัฒนาศักยภาพผูเรียน
- ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง
และระดับสูงที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน โดยเนน
การปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ควบคูกับการ
ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา
และการฝกงานใหมากขึ้น รวมทั้ง
สงเสริมการมีงานทําระหวางเรียน
- สงเสริมใหสถาบันอาชีวศึกษา
ดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละ
อาชีพ ใหการอบรมอาชีวศึกษาแก
นักเรียน นักศึกษาประชาชน สามารถ
เรียนรูหาประสบการณกอนไปประกอบ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง

เปาประสงค
กระทรวง
การสงเสริมและพัฒนาให
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- .รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการ
สงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน
เกื้อกูล ความมั่นคงและผดุง
เกียรติ และความกาวหนา
ในวิชาชีพ เปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

รอยละ

80

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

1,775.2329

สพฐ.

โครงการ : โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
> ครูคลังสมอง

1,931.7300

สพฐ.

385.8150

คส.

1,085.0119

สกสค.

20.0000

สกอ.

ผลผลิต : หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

911.9520

สป.

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

200.0000

สป.

5,929.9636

สพฐ.

ผลผลิต: หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3,576.5346

สกอ.

ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา

1,363.0831

สป.

ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการ
ที่เหมาะสมกับสถานภาพและไดรับการคุมครอง
พิทักษสิทธิ
โครงการ : โครงการผลิตครูมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
จํานวนหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่ไดรับการบริการ
เครือขายอินเทอรเน็ต

หนวยงานมีระบบบริหาร

แหง

ผูรับผิดชอบ

โครงการ : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

ผลผลิต : ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความรู
ความสามารถและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ

หนวยงานมีระบบบริหาร
และจัดการความรูรองรับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

งบประมาณ

35,410 โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
> จัดหาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
อาชีพ
- จัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชน
ในศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อถายทอด
ความรู พัฒนาทักษะฝมือในการใช
การดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องมือ
อุปกรณ และการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ใหบริการประชาชน
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา /
จัดทําระบบฐานขอมูลกลางและ
ศูนยกลางการเชื่อมโยงขอมูลดาน
สื่อการศึกษาที่สามารถสืบคน และเขาถึง
สื่อการศึกษาที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่
หลากหลายไดตลอดเวลาโดย
> แผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
> ระบบอิเล็คทรอนิคสสื่อการศึกษา
> จํานวนสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาที่พัฒนา
- พัฒนาและขยายระบบโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งนําเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมมาใชในการจัด
การศึกษา เพื่อเปดโอกาสการเรียนรู
อยางกวางขวางและทั่วถึง พรอมทั้ง
ปรับปรุงหองเรียนอิเล็คทรอนิคสใหได
มาตรฐาน
- เรงรัดให “กองทุนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง

เปาประสงค
กระทรวง
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
ผลการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวมของกระทรวง
ศึกษาธิการ บรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่รัฐบาล
กําหนด

- นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปที่ 1 และ 4 นักเรียนชั้น
ไดรับเครื่องคอมพิวเตอร
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4
พกพา (แท็บเล็ต) และมี
และนักศึกษาประกาศนียบัตร
เนื้อหาที่เหมาะสมตาม
วิชาชีพชั้นปที่ 1หรือเทียบเทา
หลักสูตร สงเสริมการเรียนรู ไดรับเครื่องคอมพิวเตอร
อยางมีคุณภาพ
พกพา (แท็บเล็ต) และมี
- .นักเรียนชั้นประถมศึกษา เนื้อหาที่เหมาะสมตาม
ปที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตร สงเสริมการเรียนรู
ปที่ 4 นักศึกษาประกาศนีย อยางมีคุณภาพ
บัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ตัวชี้วัด
พกพา (แท็บเล็ต) และมี
รอยละของนักเรียนในสังกัด
เนื้อหาที่เหมาะสมตาม
กระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับ
หลักสูตร สงเสริมการเรียนรู เครื่องคอมพิวเตอรพกพา
อยางมีคุณภาพ
(แท็บเล็ต)
> ชั้น ป.1

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

> การสงเสริมธรรมาภิบาลดานความโปรงใส
หรือปองกันและปราบปรามการทุจริต
และสงเสริมการคุมครองจริยธรรม
รอยละ

95

ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา
โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา
> จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1
> จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1
> จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 4
> จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4
โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา
รอยละ

100

105.7830

สกอ.

2,611.7961

สป.

16,046.6301

สพฐ.

5,901.2370
4,217.8212
2,624.8268
3,302.7451

4.9640

สกอ.

เปาหมายเชิงนโยบาย /
เปาหมายการใหบริการ
กลยุทธ
กระทรวง
ปฏิบัติตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองคความรู / วิจัย
- สรางความรวมมือในการดําเนินการ
วิจัยระหวางหนวยงานวิจัย และภาค
เอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดาน
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประชาชนไดรับโอกาส
- เรงพัฒนาการดําเนินงานของศูนย
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเปนเลิศใหมีผลงานเปนที่ประจักษ ตามสิทธิที่กําหนดไว
สรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลาย
และสามารถแขงขันกับนานาประเทศ
รวมทั้งนํามาใชประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ
- การเตรียมการเขาสูสังคมโลก
- ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคน
รองรับการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ
- เรงพัฒนากําลังคนใหมีความรู ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน
แตละสาขาอาชีพ ที่เนนทักษะดานภาษา
และการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเตรียมความพรอมในการ
เปดประชาคมอาเซียน
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา ที่ไดรับการเผยแพรนําไป
กับสถานประกอบการ โดยสนับสนุน ใชประโยชน หรือตอยอด
ใหมีการวิเคราะหและจัดทําแผนผลิตและ ในเชิงพาณิชย
พัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ

เปาประสงค
คาเปาหมาย
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
กระทรวง
หนวยนับ เปาหมาย
> ชั้น ป.4
รอยละ
100 โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่อง
> ชั้น ม.1
รอยละ
100
คอมพิวเตอรพกพา
> ชั้น ม.4 / ระดับ ปวช.1 หรือ รอยละ
100
เทียบเทา
นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม
ไดรับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่
กําหนดไว
ตัวชี้วัด
- .รอยละของผูเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- .จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทย
- .รอยละของกําลังแรงงาน
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้นไป
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ไดรับการเผยแพรนําไป
ใชประโยชน หรือตอยอด
ในเชิงพาณิชย

รอยละ

ป
รอยละ

100

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

123.7598

ม/ส

โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,896.6059

สป.

โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,793.5451

สพฐ.

โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,721.0623

สอศ.

โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19.5866

สกอ.

โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

447.5775

ม/ส

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

32.5058

สอศ.

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

1,163.0775

สกอ.

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

2,583.6583

ม/ส

9.5
42

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด / จังหวัด

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง

เปาประสงค
กระทรวง
ตัวชี้วัด
จํานวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เผยแพรในวารสาร
หรือนําไปใชอางอิงในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ หรือนําไป
ใชประโยชนหรือตอยอด
ในเชิงพาณิชย

กําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในระดับ
สากล

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

เรื่อง

1,200

กําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในระดับ
สากล
ตัวชี้วัด
- .สัดสวนผูเรียนระดับมัธยม สัดสวน
ศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา
- .รอยละของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ
ระดับอาชีวศึกษาและระดับ
อุดมศึกษาไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขา
ที่เกี่ยวของภายใน 1 ป

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

82.0000

สอศ.

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

929.0000

สกอ.

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

5,582.4458

ม/ส

โครงการ : โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

1,660.0000

สกอ.

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

9,087.3958

สอศ.

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

9,999.9798

สอศ.

ผลผลิต : ผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

2,474.9136

สอศ.

114.0000

สอศ.

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือวิทยาเขตระยอง

330.2605

ม/ส

โครงการ : โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการ
สุขภาพและการทองเที่ยว ปโตรเคมี อัญมณี
การบริหารจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวี
และอาหาร

50.0000

สอศ.

40 : 60 โครงการ : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร

76

งบประมาณ

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง

เปาประสงค
กระทรวง

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

โครงการ : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

405.6000

สอศ.

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

57,883.6440

ม/ส

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิต
สาขาที่ขาดแคลน

1,594.8035

ม/ส

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

41,583.5853

ม/ส

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

20,155.7701

ม/ส

5,729.6161

ม/ส

97.6671

สคพ.

โครงการ : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม
ผลผลิต : บุคลากรไดรับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
รวมงบประมาณ นโยบาย 4.1

#REF!

นโยบาย 4.3 นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน
(1) ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบอยางมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดใหมีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเรงผลิตบุลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขใหเพียงพอกับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามขอเท็จจริงในปจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับตางๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนยความเปนเลิศที่กระจายอยูในภูมิภาค
และมีระบบการสงตอผูปวยไปสูโรงพยาบาลตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหการสนับสนุนใหโรงพยาบาลระดับตางๆ มีเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมือง
และชนบทที่สมบูรณแบบทั่งประเทศ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
เปาประสงคเชิงนโยบาย
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถ
ควบคุมและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง
ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ
กลยุทธ
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณภาพ
การใหบริการ ศักยภาพของสถาน
พยาบาล และเทคโนโลยีทางการแพทย
ในการจัดบริการทุกระดับ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง
ผลงานการศึกษาและวิจัย
เพื่อการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพไดรับการ
พัฒนา

เปาประสงค
กระทรวง
ผลงานการศึกษาและวิจัย
เพื่อการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัด
จํานวนผลงานวิจัยดาน
การรักษาพยาบาลที่นําไปใช
ประโยชน

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

เรื่อง

700

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต : ผลงานการใหการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

1,167.2890

สกอ.

ผลผลิต : ผลงานการใหการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

18,798.6447

ม/ส

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ
ชลประทาน (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)

1,171.9351

ม/ส

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนยแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

368.3130

ม/ส

รวมงบประมาณ นโยบาย 4.3

#REF!

นโยบาย 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
(5) นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางงาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถิ่น
ใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค กอใหเกิดคุณคาทางสังคม และนํามาซึ่งรายไดสูชุมชน ตลอดจนใหสามารถตอยอดไปสูอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรคอยางครบวงจรที่สรางรายไดเขาประเทศ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
เปาประสงคเชิงนโยบาย
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมากขึ้น
กลยุทธ
- นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นมาสรางงาน สรางอาชีพ สราง
ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรม
เชิงสรางสรรค และนํารายไดสูชุมชน
- ตอยอดผลิตภัณฑและบริการทาง
วัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคาทางสังคมและ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไปสูอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสรางสรรคอยางครบวงจร
ที่สรางรายไดเขาประเทศ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง
ประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจ มีความตระหนัก
รวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาประสงค
กระทรวง
ประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจ มีความตระหนัก
รวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัด
จํานวนเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คน

งบประมาณ
799.7206

3,000,000

รวมงบประมาณ นโยบาย 4.4

#REF!

ผูรับผิดชอบ
ม/ส

แบบ ผปร. 02

นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
นโยบาย 6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู
นโยบาย 6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
(1) เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอยางมั่นคงและนําพาประเทศไทยเขาสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูแบบสรางสรรค
และนวัตกรรมใหม พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อใหงานวิจัยมีระบบความกาวหนาในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหลงงานดานการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย /
กลยุทธ
เปาประสงคเชิงนโยบาย
เรงผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาให
สามารถตอบสนองตอความตองการ
ของภาคการผลิต
กลยุทธ
- เรงผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในทุกระดับ
- พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง
ประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจในวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปาประสงค
กระทรวง
ประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจในวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
จํานวนผูมีความสามารถพิเศษ
ที่ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมอยางตอเนื่อง

คาเปาหมาย
หนวยนับ เปาหมาย

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
ผลผลิต : ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาและสงเสริม

คน

งบประมาณ
1,698.3655

ผลผลิต : ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
22,490
(ปรากฎอยูในนโยบายการศึกษา)

รวมงบประมาณ นโยบาย 6

ผูรับผิดชอบ
สสวท.

มวส.

#REF!

ส่วนที่ 4
การนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบตั ิ
การนํา แผนปฏิ บัติ ร าชการประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ไปสู่
การปฏิบัติ จําเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน การดําเนินงานโครงการต่างๆ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพ
กําลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดกระบวนการที่สําคัญ
ในการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
ดําเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดโครงการ /กิจกรรมหลักที่จะนําไปสู่เป้าประสงค์ที่ชัดเจน
รวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าประสงค์หลัก
2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความสําคัญใน
การใช้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการบริหารงาน
3. ดําเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดําเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ สําหรับการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่
5. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีการกําหนดทิศทางและกระบวนการที่สําคัญ ดังนี้
- ให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์ การประเมินผลสําเร็จและ
ผลกระทบของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจําแนกรายไตรมาส
- พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการแปลงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนําวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้
- สร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเหตุการณ์
- สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ ให้
เป็นระบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลทีแ่ ม่นยําสําหรับใช้ประโยชน์ในการประเมินผล
ในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ภาคผนวก

ตารางการวิเคราะหความเชือ่ มโยง
ระหวางแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555 – 2558 กับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
เปาหมายการใหบริการของกระทรวงศึกษาธิการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2557) และยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการบริหารราชการแผนดิน 2555 - 2558
นโยบาย

เปาประสงค / กลยุทธ

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557
ยุทธศาสตรการจัดสรร

แผนงาน

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

ยุทธศาสตร ศธ.
2557

นโยบายที่ 1 : นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
1.2 กําหนดใหการแกไขและ
ปองกันปญหายาเสพติดเปน เปาประสงค
1. ปญหายาเสพติดลดลงและไม
วาระแหงชาติ
สงผลตอความสงบสุขของสังคม

4. ยุทธศาสตรการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ 4.7 การปองกัน ปราบปราม
ชีวิต และความเทาเทียมกัน และบําบัดรักษาผูตดิ ยาเสพติด
ในสังคม

11. นักเรียน นักศึกษาไดรับ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การปองกันและแกไขปญหายา คุณภาพการศึกษาทุกระดับ
เสพติด
ทุกประเภท

1.3 ปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง

4. ยุทธศาสตรการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ 4.6 การปองกัน ปราบปราม
ชีวิต และความเทาเทียมกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในสังคม
ในภาครัฐ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
10. นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย บุคลากรทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และเจาหนาที่ของรัฐไดรับการ ทุกประเภท
ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมให
มีความซื่อสัตยสจุ ริต

1. ยุทธศาสตรเรงรัดพัฒนา
ประเทศและเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน

2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต

1.5 เรงนําสันติสขุ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
กลับมาสูพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต

กลยุทธ
1. ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
ภาครับอยางจริงจัง โดยยึดหลัก
ความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดตามเปาประสงค
- อัตราการเรียนรูและอัตราการ
เขาศึกษาตอของเด็กและเยาวชน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

1.6 การแกไขและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท

- 78 แผนการบริหารราชการแผนดิน 2555 - 2558
นโยบาย
1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธ
และพัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานและนานา
ประเทศ

1.10 สงเสริมใหประชาชน
เขาถึงแหลงเงินทุน

เปาประสงค / กลยุทธ
เปาประสงค
3. ภาคสวนที่เกี่ยวของของไทย
มีความเขาใจและตระหนักถึง
ประโยชนและผลกระทบในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อให
สามารถปรับตัวและเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน

เปาประสงค
4. เด็ก เยาวชนและประชาชน
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มี
คุณภาพและมาตรฐานดวย
รูปแบบกระบวนการเรียนรูที่
สอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. นักศึกษาที่กาํ ลังจะจบ
การศึกษามีโอกาสเขาถึงแหลง
เงินทุน และมีทางเลือกที่จะ
ประกอบธุรกิจสวนตัว

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557
ยุทธศาสตรการจัดสรร
1. ยุทธศาสตรเรงรัดพัฒนา
ประเทศและเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน

1. ยุทธศาสตรเรงรัดพัฒนา
ประเทศและเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน

แผนงาน
1.1 การรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

1.3 การสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

ยุทธศาสตร ศธ.
2557

1. นักเรียน นักศึกษา ครู
คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษามีสวนรวม
ความสัมพันธและพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศในภูมิภาค

7. ยุทธศาสตรการเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากร
มนุษย เพื่อรองรับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน

7. นักเรียน นักศึกษาไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและมีแหลง
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ
สวนตัว

4. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และการฝกอาชีพ
ใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

- 79 แผนการบริหารราชการแผนดิน 2555 - 2558
นโยบาย
1.12 เรงเพิ่มรายไดจากการ
ทองเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ

1.15 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแก
โรงเรียน

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557

เปาประสงค / กลยุทธ

ยุทธศาสตรการจัดสรร

เปาประสงค
1. ประเทศไทยมีภาพลักษณที่ดี
ในสายตานักทองเที่ยว

1. ยุทธศาสตรเรงรัดพัฒนา
ประเทศและเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน

3. ยุทธศาสตรการสราง
ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการศึกษา
เปาประสงค
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ชีวิต และความเทาเทียมกัน
1 ทุกคนไดรับเครื่องคอมพิวเตอร ในสังคม
แท็บเล็ต และสามารถเขาถึง
บริการอินเทอรเน็ตไรสายโดยไม
เสียคาใชจา ย

แผนงาน
1.1 การรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

3.8 พัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

ยุทธศาสตร ศธ.
2557

3. นักเรียน นักศึกษา
มัคคุเทศก และประชาชนมี
ทักษะทางดานภาษา และมี
ความรูความเขาใจ
ประวัตศิ าสตรและศิลปะ
วัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว
ของประเทศ รองรับการ
พัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

7. ยุทธศาสตรการเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากร
มนุษย เพื่อรองรับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน

5. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
4.1 การขยายโอกาสและพัฒนา ปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
คุณภาพการศึกษา
(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตร
สงเสริมการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปที่ 1 ไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต)
และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม
หลักสูตร สงเสริมการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให
การศึกษาทัดเทียมกับ
นานาชาติ
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เปาประสงค / กลยุทธ

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557
ยุทธศาสตรการจัดสรร

แผนงาน

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

ยุทธศาสตร ศธ.
2557

3. นักเรียน นักศึกษา
มัคคุเทศก และประชาชนมี
ทักษะทางดานภาษา และมี
ความรูความเขาใจ
ประวัติศาสตรและศิลปะ
วัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว
ของประเทศ รองรับการ
พัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

7. ยุทธศาสตรการเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากร
มนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน

6. กําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในระดับ
สากล

4. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และการฝกอาชีพ
ใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

นโยบายที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
3.3 นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ

เปาประสงค
1. ประเทศไทยมีภาพลักษณ
ที่ดีในสายตานักทองเที่ยว

1. ยุทธศาสตรเรงรัดพัฒนา
ประเทศและเตรียมความพรอม 1.7 การเพิ่มรายไดจาการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
ทองเที่ยวและการบริการ
3. ยุทธศาสตรการสรางความ 3.8 พัฒนาการทองเที่ยวและ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง บริการ
มีเสถียรภาพและยั่งยืน

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
เปาประสงค
1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่
ใน 5 กลุมอาชีพใหม ใหสามารถ
แขงขันไดใน 5 ภูมิภาคของโลก

4. ยุทธศาสตรการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ 4.1 การขยายโอกาสและพัฒนา
ชีวิต และความเทาเทียมกัน คุณภาพการศึกษา
ในสังคม
(4.1.1) สงเสริมการปฏิรูป
การศึกษาทั้งในดานคุณภาพครู
หลักสูตร และการใช
เทคโนโลยีดานการศึกษาใน
ทุกระดับและประเภทของ
การศึกษา

- 81 แผนการบริหารราชการแผนดิน 2555 - 2558
นโยบาย

เปาประสงค / กลยุทธ
เปาประสงค
2. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557
ยุทธศาสตรการจัดสรร

แผนงาน

4. ยุทธศาสตรการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ 4.1 การขยายโอกาสและพัฒนา
ชีวิต และความเทาเทียมกัน คุณภาพการศึกษา
ในสังคม
(4.1.1) สงเสริมการปฏิรูป
การศึกษาทั้งในดานคุณภาพครู
หลักสูตร และการใช
เทคโนโลยีดานการศึกษาใน
ทุกระดับและประเภทของ
การศึกษา
(4.1.2) จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต)
เพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแก
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ควบคูกับการเรงรัดพัฒนาครู
โปรแกรม และเนื้อหาทางการ
ศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร
รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน
ระบบอินเตอรเน็ตไรสายใน
สถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน
สามารถใชประโยชนโดยไม
เสียคาใชจา ย
(4.1.4) พัฒนาเด็กวัยเรียน
ทุกระดับการศึกษาใหมีความรู

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

ยุทธศาสตร ศธ.
2557

4. ประชาชนไดรับการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท

5. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตร
สงเสริมการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ

3. ยุทธศาสตรการปฏิรูปครู
เพื่อยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปที่ 1 ไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต)
และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม
หลักสูตร สงเสริมการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให
การศึกษาทัดเทียมกับ
นานาชาติ
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เปาประสงค / กลยุทธ

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557
ยุทธศาสตรการจัดสรร

แผนงาน
ทางวิชาการ และสติปญญาทาง
อารมณที่เขมแข็ง มีจริยธรรม
ตระหนักในสิทธิ หนาที่ ความ
เสมอภาค การทําประโยชนตอ
สังคม และการจิตสํานึกที่ดี
ผานกระบวนการอบรม
เยาวชนที่เหมาะสมกับวัย เชน
กิจกรรมทางศาสนา ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด เปนตน
(4.1.6) สงเสริมการยก
ฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
สนับสนุนการผลิตและพัฒนา
ครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขาที่ขาด
แคลน และจัดใหมีครูเพียงพอ
ในทุกหองเรียน

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

ยุทธศาสตร ศธ.
2557

- 83 แผนการบริหารราชการแผนดิน 2555 - 2558
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เปาประสงค / กลยุทธ
เปาประสงค
3. สถานศึกษาทุกระดับ/ ประเภท
ผานการรับรองมาตรฐานทาง
การศึกษา

เปาประสงค
4. คนไทยทุกกลุม ทุกวัยมีโอกาส
ไดรับการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางทั่วถึง เปนธรรม

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557
ยุทธศาสตรการจัดสรร

แผนงาน

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

4. ยุทธศาสตรการศึกษา
4. ประชาชนไดรับการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ 4.1 การขยายโอกาสและพัฒนา และการเรียนรูตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ
ชีวิต และความเทาเทียมกัน คุณภาพการศึกษา
ในสังคม
(4.1.1) สงเสริมการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งในดาน
คุณภาพครู หลักสูตร และการ
ใชเทคโนโลยีดานการศึกษาใน
ทุกระดับและประเภทของ
การศึกษา
4. ยุทธศาสตรการศึกษา
4.2 การสนับสนุนการจัด
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชีวิต และความเทาเทียมกัน
(4.2.1) จัดใหประชากรวัย
ในสังคม
เรียนไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญและ
อาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย
4.1 การขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(4.1.3) สรางวัฒนธรรม
และสังคมการเรียนรูตลอด
ชีวิต สรางโอกาสการเรียนรูให
คนทุกกลุมทุกวัย ควบคูกับการ

8. ประชาชนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
ที่กําหนดไว

ยุทธศาสตร ศธ.
2557
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท
8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการ

2. ยุทธศาสตรการสรางโอกาส
ทางการศึกษาแกประชากร
ทุกกลุมอยางเสมอภาค
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เปาประสงค / กลยุทธ

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557
ยุทธศาสตรการจัดสรร

แผนงาน

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

ยุทธศาสตร ศธ.
2557

13. มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร
นําไปใชประโยชนหรือตอยอด
ในเชิงพาณิชย

6. ยุทธศาสตรการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา และบริการ
ทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนา
ประเทศ

พัฒนาแหลงเรียนรูในทุก
ประเภทและในระดับพื้นที่
รวมทั้งสงเสริมการรักการอาน
การเรียนรูภ าษาตางประเทศ
และภาษาถิ่น
(4.1.7) เพิ่มโอกาสในการ
เขาถึงบริการทางการศึกษา
สําหรับผูด อยโอกาส ผูยากไร
คนพิการหรือ ทุพพลภาพ และ
ชนกลุมนอย รวมทั้งเสริมสราง
โอกาสการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น
เปาประสงค
5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมี
คุณภาพ ไดรับการเผยแพร
นําไปใชประโยชน เพื่อการ
พัฒนาสังคม ประเทศ หรือตอ
ยอดในเชิงพาณิชย

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

6.1 การสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา
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เปาประสงค / กลยุทธ
เปาประสงค
6. ผูเรียนและกําลังแรงงานไดรับ
การเตรียมความพรอมเชื่อมโยงสู
สังคมและประชาคมอาเซียน

เปาประสงค
7. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการศึกษา และสงเสริม
สนับสนุนการศึกษา

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557
ยุทธศาสตรการจัดสรร

แผนงาน

4. ยุทธศาสตรการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ 4.1 การขยายโอกาสและพัฒนา
ชีวิต และความเทาเทียมกัน คุณภาพการศึกษา
ในสังคม
(4.1.5) สงเสริมการผลิต
และพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน
สอดคลองตามความตองการ
ของตลาด

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557
6. กําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในระดับ
สากล

4. ยุทธศาสตรการศึกษา
8. ประชาชนไดรับโอกาสทาง
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ 4.1 การขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
ที่กําหนดไว
ชีวิต และความเทาเทียมกัน คุณภาพการศึกษา
ในสังคม
(4.1.8) ปรับปรุงการ
บริหารจัดการกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับ
เปลี่ยนการชําระหนี้เปนระบบ
ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต

ยุทธศาสตร ศธ.
2557
4. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และการฝกอาชีพ
ใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
7. ยุทธศาสตรการเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากร
มนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตรการสรางโอกาส
ทางการศึกษาแกประชากร
ทุกกลุมอยางเสมอภาค

- 86 แผนการบริหารราชการแผนดิน 2555 - 2558
นโยบาย
4.3 นโยบายพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน

4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557

เปาประสงค / กลยุทธ

ยุทธศาสตรการจัดสรร

แผนงาน

4. ยุทธศาสตรการศึกษา
กลยุทธ
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ 4.3 การพัฒนาดานสาธารณสุข
- เพิ่มการผลิตและพัฒนาขีด
ชีวิต และความเทาเทียมกัน
สมรรถนะบุคลากรทางการแพทย ในสังคม
และสาธารณสุขใหมีการกระจาย
เพียงพอ และสอดคลองกับความ
ตองการของพื้นที่ในแตละ
ภูมิภาค
4. ยุทธศาสตรการศึกษา
ตัวชี้วัดตามเปาประสงค
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ 4.9 การอนุรักษ สงเสริม และ
- รอยละความสําเร็จของการ
ชีวิต และความเทาเทียมกัน พัฒนาศาสนา ศิลปะ และ
สงเสริมและเผยแพรคุณธรรม
ในสังคม
วัฒนธรรม
จริยธรรม

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

ยุทธศาสตร ศธ.
2557

6. ยุทธศาสตรการสนับสนุน
9. ผลงานการศึกษาและวิจัย
เพื่อรักษาพยาบาลและสงเสริม การวิจัยและพัฒนา และบริการ
สุขภาพไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนา
ประเทศ

12. ประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจ มีความตระหนัก
รวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ยุทธศาสตรการสรางโอกาส
ทางการศึกษาแกประชากร
ทุกกลุมอยางเสมอภาค

14. ประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจในวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

6. ยุทธศาสตรการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา และบริการ
ทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนา
ประเทศ

นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร
นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร
ใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ

เปาประสงค
1. เรงผลิตบุคลากรวิจัยและ
พัฒนาใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของภาคการผลิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

6.1 การสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา
6.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร
นําไปใชประโยชนหรือตอยอด 4. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
ในเชิงพาณิชย
ระดับอุดมศึกษา ระดับ

- 87 แผนการบริหารราชการแผนดิน 2555 - 2558
นโยบาย

เปาประสงค / กลยุทธ

ยุทธศาสตรการจัดสรร งปม. 2557
ยุทธศาสตรการจัดสรร

แผนงาน

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 2557

ยุทธศาสตร ศธ.
2557
อาชีวศึกษา และการฝกอาชีพ
ใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

อักษรย่อของหน่วยงาน
องค์กรหลัก
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่วยงานในกํากับ
6. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
7. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
10. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
11. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
13. มหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษา

สป.
สกศ.
สพฐ.
สกอ.
สอศ.
คส.
สกสค.
สสวท.
สลช.
มวส.
สทศ.
สคพ.
ม/ส

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
E-Mail : planandproject@gmail.com

