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บทที่ 2    บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 
2560 - 2579) นโยบายรัฐบาล จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
การศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการจังหวัด
สมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 - 2565) และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และก าหนดเป็นกรอบแนวทาง  ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

   1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
   รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
      วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
      เป้าหมาย 
   1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง 
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
  2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ      
ในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน        
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง        
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
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      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม   
 3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน     
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
   ประเด็นยุทธศาสตร์    ซึ่งเก่ียวข้องกับการศึกษาใน  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
และท่ัวถึง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสากล  
 

   2. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
      นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
      นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์  
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอัน
ที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
   นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง  ทั้งจะ
เพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลก
ทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น  
  นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา     
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการ
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ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง   
  นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ
และคล่องตัวขึ้น   
  นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ใน
การเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้
เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 
   นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน       
ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขา   
ที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ
ไปท างานในภาคเอกชนและการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี          
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน    
   นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต 
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการ
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ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้อง   
ตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์   
และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี
โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่าง
ครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
   นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ   
จากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
 
 

   3. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ      
เจริญเศรษฐศิลป์) 
   ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งในวันที่  20 ธันวาคม 2559 นายแพทย์ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสองท่าน พลเอก 
สุ ร เชษฐ์  ชัยวงศ์  และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล   ได้มอบนโยบายและจุด เน้น เชิ งนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ  
   3.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย            
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธาน
ของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานใน
สังกัด ดังนี้ 
    1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ        
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 
    2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ  เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา 
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     (1) นักเรียน 
      “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง 
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น 
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
      “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดี         
ให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
      “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้
มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
      “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
     (2) คร ู
      “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ ง คือ การขาดครู            
เพราะจ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะ
สอนเด็กให้ได้ผลตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม 
และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมี
ความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่
แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 
      “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่าง
จริงจัง” (6 มิ.ย.2555) 
      “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ  
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
      “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
   3.2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
    กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560 - 
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้าน
การศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 
     (1) ความมั่นคง  
     (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
     (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
     (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
     (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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   3.3 จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
    1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
    2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอรร์ัปชั่น 
    3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ
ด าเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 
    4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น
รูปธรรม 
   3.4 จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญ        
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
    1) ด้านความม่ันคง 
     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
      เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพ่ือน
โดยใช้รูปแบบ Active Learning 
    2) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
      2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
       2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
       2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 
       2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
      2.2) การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้พิจารณา   
แนวทางการปรับโรงงานเป็นโรงเรียน 
    3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     แนวทางหลัก 
      3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
          1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี)  
          2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก  
       3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
          1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน               
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
และโครงการยุวทูตความดี 
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          2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
       3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
          1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
          2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
          3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห้องสมุด 
          4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผล
การทดสอบ PISA และ STEM Education 
       3.1.4) การวัดและประเมินผล  
          1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผล
คะแนนสูงขึ้น 
          2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
          3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ 
      3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
       3.2.1) การสรรหาครู  
          1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู  
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 
               2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
       3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน   การสอน 
       3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
          1)  หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ 
และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
           2)  หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากร ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
    4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา    
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 
     4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
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สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
     4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House    
    5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
      การสร้างจิตส านึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
    6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
     แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
      6.1)  เรื่องกฎหมาย  
          ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญ       
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน      

6.2)  ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค    
ปรับปรุงภารกิจงานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพ่ือลดความ ซ้ําซ้อน   

ในการท างาน และปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือรองรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด            

  3.5 การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้น เชิงนโยบายรัฐมนตรี           
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

   1) ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตาม
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

   2) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบ        
การติดตาม ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

    2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

    2.2 ติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย         
การประชุมติดตามรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร/e-report 
และการตรวจราชการ 

    2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้
ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 

 

 4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้  
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  วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”  
  พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
   2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   
   1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
   2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
   3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
   4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก   
   1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
   2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
   3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
   4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
   5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
   6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้    
   7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี    
   8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
   9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น  
   10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
   11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
   12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
   13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
   14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
   2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
   3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ    
   4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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   5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
   6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 

  5.  แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 -2564)   
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในระยะ 5 ปี โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ 
    การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   พันธกิจ    
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
    2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
    3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
   เป้าประสงค์รวม   
    1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   
    2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์   
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
    3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย   
    4..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
   เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์    
    1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
    2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้   
    3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   
    4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
    5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพ           
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2561 - 2564)   
                    จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2561 - 
2564) ดังนี้   

วิสัยทัศน์ 
   “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 

  พันธกิจ    
 1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 2. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic 
เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 
 5. ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมดุลกับการพัฒนาเมือง 
 6. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP) 
 7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
ระบบธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 
 1. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพ  

และปลอดปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

 2. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับ
บริการทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่เพียงพอ 
 3. ระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับ    
คุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางราง ไฟฟูา ประปาฯลฯ ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซมและพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 4. มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  
และกิจกรรมสันนทนาการที่เพ่ิมขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  โดยการเพ่ิมจานวนนักท่องเที่ยว   
เพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัวและการกลับมาเท่ียวซ้ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน

โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุขศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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3. ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว 

5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

         7. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก โดยมีผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

   จุดแข็ง (Strength) 
                 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ   
ท าให้สะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด   
                 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถประสานงานการบริหารการจัดการศึกษา      
แบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษากระจายอยู่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ที่เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาจาก
หน่วยงานทางการศึกษา/ สถานศึกษา/ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ ส่งผลให้
การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
                 4. ส านักงานศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่  ซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์จาก
หน่วยงานเดิม ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ หลอมรวมวัฒนธรรมการท างานและเป็นพลังในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม   
                 จุดอ่อน (Weakness) 
                  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานตั้ งใหม่  ท าให้ข้อมูลสารสนเทศ           
ด้านการศึกษาของจังหวัด ขาดความเป็นเอกภาพ และไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีได้   
    2. ส านักงานการศึกษาธิการจังหวัด มีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่  หรือการ
ปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสาธารณะชนได้รับทราบยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในบทบาทหน้าที่ 
                  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่ ยังไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน    
ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  รวมทั้งบุคลากรขาดความเชื่อม่ันในความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 โอกาส (Opportunities) 
 1. ยุทธศาสตร์ศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ให้ความส าคัญ

กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม        
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ท าให้การจัดการศึกษาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่   

26 
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 2. สภาพที่ตั้งของจังหวัดสมุทรปราการและความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาดน่าอยู่  
กระตุ้นให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึก และร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม        

 3. มาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือการศึกษาเป็นแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา         
มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  อุปสรรค (Threats)   
     1. นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงาน       
ขาดความต่อเนื่อง 
     2. จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรหนาแน่นรองจากกรุงเทพฯ  และมีกลุ่มประชากรแฝง
ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร คิดเป็นร้อยละ 47.5 และประชากรที่เดินทางมาท างานเช้าไปเย็นกลับ ประมาณ
ร้อยละ 1.4 ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง  ท าให้คุณภาพทางการเรียนไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย  
     3. สถาบันครอบครัวและชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดสมุทรปราการ มีความเข็มแข็งลดลง  
เนื่องจากวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ ปัญหาการหย่าร้าง ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่าง ๆ มีมากขึ้น 
ประกอบกับสภาพปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กและแรงงานลดลง ส่งผลให้คุณธรรม 
จริยธรรม ความเอ้ือเฟ้ือค่านิยมท่ีดีงามของสังคมลดลง 
     4. สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของจังหวัดยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  
เนื่องจากสังคม ผู้ปกครองและผู้เรียนบางส่วนยังขาดความเข้าใจ มีทัศนคติ ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง การชี้แนะให้
นักเรียนศึกษาต่อในระดับอาชีพหรือเชื่อมต่อยังไม่เป็นระบบ   รวมทั้งความปลอดภัยของบุตรหลานในการ
เข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานด้านสายอาชีพ 
                 
 


