
                             

   

 

 

 

  

 

 

                             

                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์รวม 
 

2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ

การเสริมสร้างความมั่นคง 
 

 

3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถ 
ในการแข่งขันท่ีสนองความต้องการ 

ของตลาดงานและประเทศ 
 

 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และ  

มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

 

4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง และ 

เสมอภาค 

 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุก
ร ะ ดั บ  ทุ ก ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย เพื่ อ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่ งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขต
พั ฒ น าพิ เศ ษ เฉ พ าะ กิ จ จั งห วั ด
ชายแดนภาคใต้ 
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
(พื้ นที่ สู ง พื้ น ที่ ต าม แ น วต ะ เข็ บ
ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่
 

1. ส่งเสรมิกระบวนการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการองค์
ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
2. เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม 
 

1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน 
กระบวนการจดัการเรียน 
การสอน การนเิทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
และสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพ้ืนท่ี 
ภูมิภาค ยุทธศาสตร์และทศิทางการพัฒนาประเทศ 
2. ส่งเสรมิและบูรณาการการจัดการเรยีนการสอน
และการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน และจดัการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกรกัษ์
สิ่งแวดล้อมและน าแนวคดิตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ
2. ส่งเสรมิสนับสนุนการจดักิจกรรม
ที่สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 
ในพื้นที่และภูมภิาค 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้าน
การเสริมสร้างคณุภาพชีวิต  
 
 

4. สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

 

5. ส่งเสริมและจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

6. หน่วยงานทั้งในสว่นกลาง
และภูมิภาคมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหผู้้เรยีน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
และกลุม่เป้าหมาย 
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรยีนการสอนและ   
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด 
ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เป็น
ปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 

1. พัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาให้มปีระสิทธภิาพ 
2. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน  
3. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ของหนว่ยงานให้เหมาะสมเอื้อ
ต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง
ส่วนกลาง ภาค และจังหวัด 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในระดับพื้นที่และ
ภูมิภาคให้สามารถพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนา  
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหป้ฏิบัติงานได้อยา่ง
เต็มศักยภาพ 

     
 
6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ 

เป้าประสงค์ตาม
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

 

พันธกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 

3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานท้ังในส่วนกลางและ
ภูมิภาคใหม้ีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ สป. ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 

4..ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์   
ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้
บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจท่ีก าหนด 

 
 


