
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 
2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จุ ด เน้นนโยบายของรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.  2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของภาค 3 
แผนพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 - 2565) และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มาเชื่อมโยง
กับอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
(ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 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 าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้าหมาย 
   1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมี
ความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต  มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
  2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็น



 

 

  แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดสมุทรปราการ 
 

22 

ประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน        
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง        
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญใน
ระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
 3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 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) 
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้าน
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียม และท่ัวถึง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทาง
สังคม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   
   ยุทธศาสตร์ที่  5.1 การจัดระบบอนุ รั กษ์  ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและเป็นสากล 
 

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ 5 ปี  ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข 
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี  ส าหรับ   
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์         
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่ กับสิ่งแวดล้อม
อย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง     
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น   
คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ   
ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อย
ลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”    
 เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เปูาหมาย โดยมีเปูาหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการจ านวน 5 เปูาหมาย ดังนี้  
  1. เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม     
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่ าทัน
สถานการณ์มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. เปูาหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจ
ฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และ
บริการทางสังคม  ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. เปูาหมายที่ 4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการ
เติบโต  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
  4. เปูาหมายที่ 5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี         
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  5. เปูาหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร์      
ซึ่งเก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญ           
กับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ ควบคู่กับ   การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา        
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ   ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ให้
ความส าคัญ กับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การศึกษา และสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้น
ในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน
ในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากร
กลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม  การพัฒนาองค์กรการเงิน      
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ  และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดี
ที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และ
บรูณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประเด็น   ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจาก
การผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถ       ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ    สู่
ความม่ันคั่งและยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มี
ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมี
นัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ            
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุ
ตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 
 

  3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความ
มั่นคง  ของภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงที่เป็น    
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แก่นหลักของชาติและส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลัก
จากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 
ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มี
บทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการมี ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ  (ศธ. 
เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อ 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน
ชาติ  ข้อ 2.4)  ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มี
ความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     นโยบายที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้        
ข้อ 3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน  
 

 4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้  11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
  นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์  
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญ
ยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณีย
กิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน  สามารถน าหลัก
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
  นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหา      
การใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้     
ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลใน
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ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง  ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การ
คุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น  
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะ       
ที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพ
ในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และ
ปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่        
ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง   
  นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูป
การศึกษา การเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล 
และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ มี
ความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับ
ฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ          
ของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ      
ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและ
ขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบ
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มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับ
การวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือ
ใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
   นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียน        
การสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิต
ก าลังคนในสาขา   ที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้าน
การวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชนและการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี         โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษก์ับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน    
   นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย ที่เกิดจาก
การผลิต และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการ
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐ
เป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ 
ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งใน
บ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้อง   ตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะ
ชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์   และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิด
จากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
   นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่
จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ   จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน   
 

 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือ
ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ              
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต          
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โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา    
และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถ   ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1.  เ พ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม          
รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความ
เหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์     
    1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    2. การผลิตและพัฒนาก าลั งคน การวิจัย และนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ     ในการแข่งขันของประเทศ 
    3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   ปัจจัยและเงื่อนไขความส้าเร็จ 
    การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน 
ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย   ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
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     1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชา
สังคม  ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การ
จัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ในทุกระดับ 
     2. การสร้างความเข้าใจเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ   
ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการ 
และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัด
การศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบ
งบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
     3. การปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็น
ผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ
ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
     4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการ          
จัดการศึกษาของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้
การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และ
การพัฒนาก าลังคน  ตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
     5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับ
โครงสร้างการบริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการ
ตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และ
การบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
     6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบ       
การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรีย น             
เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
     7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถ         
ใช้เครื่องมือทางการเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล   
 

 6. แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  จ านวน 29  แผนงาน 
ดังนี้ 

 1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
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4. การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
7. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

  10. การวิจัยและนวัตกรรม 
 11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
 12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
 16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
 18. การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
 19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
 20. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 24. การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

26. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
27. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
29. แผนบูรณาการเสริมสร้ างความเข้มแข็ งและยั่ งยืนให้กับ เศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 
   
 

 7. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายแพทย์ธีระเกียรติ    
เจริญเศรษฐศิลป์) 
   ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายแพทย์ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายแพทย์ธีระเกียรติ    
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ  
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   7.1 น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย            
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะ
พระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
    1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน 
คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง
เข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 
    2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน 
ครู และการศึกษา 
     (1) นักเรียน 
      “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียน
ล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบ
ได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
      “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดี         
ให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
      “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ คณะ     
มากขึ้นจะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์
แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
      “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” 
(9 ก.ค.2555) 
     (2) คร ู
      “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู            
เพราะจ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อม
ที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครู
ให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม 
กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่ เหมาะสมที่จะสอน ต้ องอบรมวิธีการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มี
ความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 
      “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครู
อย่างจริงจัง”    (6 มิ.ย.2555) 
      “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหาร
เพ่ือให้ได้ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้
อะไรตอบแทนระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่า
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เป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี  reward” 
(5 ก.ค.2555) 
      “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หาก
นักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนใน
โรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
   7.2 การด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
    กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ.2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะด้าเนินการ 6 ด้าน คือ 
     (1) ความมั่นคง  
     (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
     (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
     (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
     (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   7.3 จุดเน้นการด้าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
     1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.
2560-2579)  
     2)  ทุก โครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้อง เน้นความโปร่ง ใส 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
     3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized 
MOE มีการด าเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 
     4)  ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่ งการของนายกรัฐมนตรีให้ เห็นผล
การด าเนินการเป็นรูปธรรม  
   7.4 จุดเน้นส้าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด้าเนินงานและโครงการส้าคัญ        
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
    1) ด้านความม่ันคง 
     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
      เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วย
เพ่ือนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 
    2) ด้านการผลิต พัฒนาก้าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
      2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 



 

 

  แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดสมุทรปราการ 
 

34 

       2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
       2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น 
Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 
Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 
       2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 
2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
      2.2) การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้
พิจารณา   แนวทางการปรับโรงงานเป็นโรงเรียน 
    3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     แนวทางหลัก 
      3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
       3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
          1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี)  
          2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของ
ศูนย์เด็กเล็ก  
       3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
          1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก 
เยาวชนและต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการยุวทูตความดี 
          2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
       3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
          1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบ
หลักสูตรเองได้ 
          2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
          3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟัง
และการปรับปรุงห้องสมุด 
          4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย 
โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
       3.1.4) การวัดและประเมินผล  
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          1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือ
ให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
          2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
          3)  การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
ด าเนินการในรูปคณะท างานออกข้อสอบ 
      3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
       3.2.1) การสรรหาครู  
          1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
ด าเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 
               2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
       3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน   
การสอน 
       3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
          1)  หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับ
วิทยฐานะ และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
           2)  หน่วยด า เนินการ  ให้หน่ วยงานกลางการ พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
    4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้้าทางการ
ศึกษา 
      แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ บริหารจัดการ 
     4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย 
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
     4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้าง
ความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House    
    5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
      การสร้างจิตส านึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลัก
ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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    6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
     แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
      6.1) เรื่องกฎหมาย 
       เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
       6.1.1) กฎหมายหลัก 
        1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

       2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
       3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
        : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
      6.1.2) กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
       1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ.... 
       2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ…. 
       4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยาฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการครู 
       5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
       6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
       7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
       8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
       9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. .... 
     6.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
     6.3) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
     6.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ 

        ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็น
ฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  7.5 การขับเคลื่อน ก้ากับและการติดตามการน้าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรี           
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

   1) ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

   2) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบ        
การติดตาม ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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    2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

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

    2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้อง
เร่งรัดให้ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 

 

 8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์ 
    “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขใน
สังคม”  
 
   พันธกิจ 
    1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม 
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   
    1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ             
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
    2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ 
    3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
    4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 
   ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก   
    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
    2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
    3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
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    4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและ
พลโลก  
    5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
    6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้    
    7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า    
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี    
    8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการ
เผยแพร่/ตีพิมพ์  
    9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น  
    10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
    11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
    12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 
15-17 ปี 
    13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
    14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ 
    1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล    
    2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
    3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ   ของการพัฒนาประเทศ    
    4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
    6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   
 

 9. แผนพัฒนาการศึกษาของส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 -
2564)   
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในระยะ 5 ปี โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ 
    การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   พันธกิจ    
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
    2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
    3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
   เป้าประสงค์รวม   
    1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   
    2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์   
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
    3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย   
    4..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
และ   การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ   
   เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์    
    1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
    2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การ
บริการ และการเรียนรู้   
    3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   
    4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
    5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพ           
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2561 - 2564)   
               จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2561 - 
2564) ดังนี้   

วิสัยทัศน์ 
 “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 

  พันธกิจ    
  1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
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  3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน 
Logistic เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการ
ท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 
  5. ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง 
  6. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP) 
  7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
ระบบธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 
1. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มี

ศักยภาพ  และปลอดปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟ้ืนฟู
แหล่งทรัพยากร ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

2. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับ
บริการทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ     ที่เพียงพอ 
  3. ระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  การลงทุนและ
ยกระดับ    คุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางราง ไฟฟูา ประปาฯลฯ 
ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

4. มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมสันนทนาการที่เพ่ิมขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยการเพ่ิม
จานวนนักท่องเที่ยว   เพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัวและการกลับมาเท่ียวซ้ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในภูมิภาค

อาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุขศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และ
ทั่วถึง 

3. ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และ
ปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขัน 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของ
นักท่องเที่ยว 
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5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนา
ระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่
ประชาชน 
 11. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) ของจังหวัดสมุทรปราการ 
    เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการด าเนินการได้อย่างมีทิศทางที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของจังหวัด จึงได้ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของจังหวัดสมุทรปราการ  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  
ปรากฏผล ดังนี้  
 
  
   จุดแข็ง (Strength) 

   1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  จัด
การศึกษาครอบคลุมทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา และตั้งกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ส่งผลให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  และสามารถให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน  
รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนสมุทรปราการให้ด ารงคงอยู่   

  3. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สถานประกอบการในการฝึกทักษะอาชีพ  หรือฝึกวิชาชีพให้กับผู้เรียน   

         4. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดแรง
ขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

         5. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้ 
ความช านาญเฉพาะด้านและหลากหลาย ส่งผลให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

      6. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหลักสูตร และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

  7. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใน
การรับผู้เรียนเข้าฝึกทักษะอาชีพ/ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ และหรือ
รายได้ระหว่างเรียน   

  8. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางแห่งได้ท าข้อตกลงกับสถานศึกษาอาชีวะใน    
การเรียนสายอาชีพควบคู่กับสายสามัญ  ท าให้ผู้เรียนได้รับวุฒิทางการศึกษาทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพ(ทวิศึกษา) 

 จุดอ่อน (Weakness) 
  1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขาดความเป็นเอกภาพ และไม่เป็นปัจจุบัน 

ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการได้  
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  2. หน่วยงานที่จัดการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการมีหลายสังกัด แต่ยังขาด
การวางแผนและการบรูณาจัดการศึกษาร่วมกัน  

     3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ/ บ ารุงรักษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ส่งผล
ให้สถานศึกษามีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  และไม่สามารถด าเนินการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาได้            

  4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาไม่เน้น
การสื่อสาร  ส่งผลต่อผู้เรียน  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ     

      5. ผู้ส าเร็จการศึกษาบางส่วนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในด้านทักษะชีวิต  
ทักษะอาชีพ  ส่งผลให้สังคม/สถานประกอบการไม่ยอมรับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา และการ
รับเข้าท างาน 

  6. สถานศึกษาบางแห่ง ขาดแคลนครูเฉพาะทาง/สาขา เพ่ือการจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียน/กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ  ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ     

  7. ผู้ เรียน ครูหรือบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติหน้าที่ 

 โอกาส (Opportunities) 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความส าคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษา  เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ท าให้หน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

  2. นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย และการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริการ และการเรียนรู้ สู่สังคม       
แห่งปัญญา  

  3.  นโยบาย SMEs เป็นช่องทางพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับทิศทางของประเทศในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม   

   4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างฉับพลัน กระตุ้นให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึก และร่วมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

  5. มาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือการศึกษา เป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมจัดการศึกษา 

  6. ค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยกระดับนโยบายของรัฐบาลเรื่อง 
“จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและมาตรการตาม
กฎหมาย เป็นการลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรมในสังคม 

  7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการในจังหวัดเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา ท าให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
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        8. จังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ   อีกทั้งเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก (7,913แห่ง) เป็นโอกาสด้านแรงงาน การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว ซึ่งมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดที่สูงขึ้น  ส่งผลให้
สถานศึกษามีการพัฒนาทางด้านภาษาและอาชีพให้กับผู้เรียน และเยาวชน 

        9. จังหวัดสมุทรปราการ มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น 
งานสงกรานต์พระประแดงของชาวไทยรามัญ ประเพณีรับบัว และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลาก  
ส่งผลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชน 

  
  ภัยคุกคาม (Threats)   

   1. นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานขาด
ความต่อเนื่อง และไม่น าผลการติดตามงานตามนโยบายไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การด าเนินงานไม่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 
   2. สภาพครอบครัวของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโน้มเป็นสังคมเดียว     
มากขึ้น ผู้ปกครองประกอบอาชีพเป็นช่วงเวลา (ท างานเป็นกะ) และสภาพปัญหาทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสวัตถุนิยม/บริโภคนิยม และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมลดน้อยลง 
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมี  
   3. ปัญหาทางสังคมที่ เกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุข สามารถ
แพร่กระจายเข้าสู่สถานศึกษาได้ง่ายขึ้น ผ่านทาง Social Media ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 
   4. ความเหลื่อมล้ าและช่องว่างระหว่างรายได้ของผู้ปกครองในจังหวัดสมุทรปราการ  มีผล
ต่อโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน 
            5. ผู้ปกครองบางส่วนเป็นแรงงานจากต่างจังหวัดที่เข้ามาประกอบอาชีพ  และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุน ส่งผลให้ผู้เรียนบางส่วนออกกลางคัน  หรือการจบการศึกษาของผู้เรียนไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   
             6.  สังคม ผู้ปกครองและผู้เรียนบางส่วนยังมีทัศนคติ ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งความ
ปลอดภัยของบุตรหลานในการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา  ท าให้สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานด้านสายอาชีพ                            
         7.  สถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีทักษะ และฝีมือการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐาน
ความต้องการของสถานประกอบการ แต่ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามความต้องการ   
           8.  จังหวัดสมุทรปราการมีกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร  คิดเป็นร้อยละ 
47.5  และประชากรที่เดินทางมาท างานเช้าไปเย็นกลับ  ประมาณร้อยละ 1.4   ส่งผลให้การจัดการศึกษาเกิดความ
คลาดเคลื่อนและคุณภาพทางการเรียนไม่เป็นไปตามเปูาหมาย   
 
 


