แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ
กำกั บ ติ ด ตามค วาม สำเร็ จ ของการดำเนิ น งาน อั น จะท ำให้ การป ฏิ บั ติ ง าน สามารถตอบ สน อง
ต่ อ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงในมิ ติ ต่ า ง ๆ ตลอดจนความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารและความคาดหวั ง
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน โดย ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาสำคั ญ 4 ส่ ว น ได้ แ ก่
ส่ ว นที่ 1 บทนำ ส่ ว นที่ 2 บริ บ ทที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สำนั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ สป. ส่ ว นที่ 3 ภารกิ จ
และอำนาจหน้าที่ และแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และส่วนที่ 4 รายละเอียดของ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
ค่า เป้ าหมายของตั ว ชี้ วัด งบประมาณ ระยะเวลาดำเนิ น การ กลุ่ ม งานที่ รับ ผิ ด ชอบ และความสอดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายสำคัญ
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอขอบคุณ
ทุกกลุ่ มงานและผู้ มี ส่ วนเกี่ย วข้องทุกท่านที่ให้ ความร่ว มมือ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสำนั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจนสำเร็ จ ลุ ล่ ว ง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบตั ิราชการฯ จะเป็นเครื่องมือในการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันให้การดำเนินงานของหน่วยงาน/กลุ่มงาน/บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พฤศจิกายน 2564
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บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
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นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจอำนาจหน้าที่และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ความเป็นมา
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภ าพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
งาน/โครงการและงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(มีงบประมาณรองรับ)
- งบดำเนินงาน (บริหารจัดการสำนักงาน)
- งบลงทุน
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
- งบร่ายจ่ายอื่น
39
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนิ นงานโครงการและกิจกรรมภายใต้ กรอบ MOU หรือตาม 40
พันธกรณีด้านการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนด้านการศึกษา 42
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตาม 43
ผลการขั บ เคลื่ อ นวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป้ า หมายที่ 4 ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
-แปซิ ฟิ ก (Ministerial Conference on Monitoring of SDG4 in Asia-Pacific
Region)
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษา
ค่าใช้จ่ ายในการดำเนิ น งานโครงการการเป็ น เจ้ าภาพจั ดการประชุ มเอเปค 44
ปี 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
งบเงินอุดหนุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
44
งาน/โครงการและงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 45
(มีงบประมาณรองรับ)
ภาคผนวก
58
หนั ง สื อ อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก 59
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
แผนผั ง ความเชื่ อ มโยงแผน 3 ระดั บ ของประเทศสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี 60
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนผั ง ความเชื่ อ มโยงสาระสำคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณ 61
พ.ศ. 2565 ของสำนั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร)

สารบัญภาพ
หน้า
แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
28
แผนภาพยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31
แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ–ยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์- 32
ต่างประเทศ สป.

ส่วนที่ 1
บทนำ
ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ ราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราช
กฤษ ฎี กาว่ า ด้ วยห ลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารบ ริ ห ารกิ จ การบ้ าน เมื อ งที่ ดี เมื่ อ 21 สิ ง ห าคม 2561
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สำนั ก งานความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
3. เพื่อให้กลุ่มงาน/บุคลากรของหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
4. เป็ น เครื่ อ งมื อ สำหรั บ ผู้ บ ริห ารในการบริห ารจั ด การงบประมาณให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด
และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
5. เป็นเครื่องสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีการดำเนินงาน
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนแม่บทภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายรั ฐ บาล (พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2565 นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และบริ บ ทที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
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2. กำหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบท
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมหั ว หน้ ากลุ่ มงานฯ เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ ให้ ส อดคล้ องกับนโยบาย ภารกิจ
อำนาจหน้าที่ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. จั ด ทำร่างแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก ความสั ม พั น ธ์
ต่างประเทศ สป. เสนอผู้ บ ริ ห ารเพื่อขอความเห็ นชอบ และขออนุมัติใช้เป็น แผนปฏิ บัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
5. เผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ ง ในรู ป แบบเอกสาร
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนั กความสัมพัน ธ์ต่างประเทศ สป. มี แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ ส ามารถใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ งาน และประเมิ น ความสำเร็ จ ของการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามแผนปฏิบัติรราชการประจำปี และสอดคล้องตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราช อาณ าจัก รไท ย พุท ธศัก ราช 2560 เป็น กฎ ห มายห ลัก
ในการปกครองประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ดังนี้
หมวดหน้ า ที่ ข องปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุ ค คลมี ห น้ าที่ เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม
ในการศึกษาภาคบังคับ
หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ ก
ได้ รั บการดู แลและพั ฒ นาก่ อนเข้ ารั บการศึ กษาภาคบั งคั บ เพื่ อพั ฒ นาร่า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สั งคม
และสติ ปั ญ ญาให้ ส มกับ วัย โดยส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นและภาคเอกชนเข้ ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่ วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการจั ดการศึ กษาทุกระดั บ โดยรัฐมี หน้ าที่ ดำเนิ นการกำกับ ส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ การจั ด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
มีบ ทบั ญ ญั ติเกี่ย วกั บ การจัดทำแผนการศึกษาแห่ งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ
ให้ เป็ น ไปตามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ด้ ว ย การศึ ก ษาทั้ ง ปวงต้ อ งมุ่ ง พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น คนดี มี วิ นั ย
ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่ อครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ในการดำเนิน การให้ เด็กเล็ กได้รับ การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน
ให้จ ัด ตั ้ง กองทุน เพื ่อ ใช้ใ นการช่ว ยเหลือ ผู ้ข าดแคลนทุน ทรัพ ย์เ พื ่อ ลดความเหลื่ อ มล้ ำ ในการศึ ก ษา
และเพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู โดยให้ รั ฐ จั ดสรรงบประมาณให้ แก่ กองทุ น
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดั งกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
หมวดการปฏิรูป ประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด ำเนิ น การปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2) ดำเนิ นการตรากฎหมายเพื่ อจั ด ตั้ ง กองทุ นเพื่ อใช้ ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ข าดแคลน
ทุ นทรั พย์ เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ ำในการศึ กษาและเพื่ อเสริ มสร้ างและพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ทธิ ภาพครู
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
3) ให้ มี ก ล ไก แล ะระบ บ ก ารผ ลิ ต คั ด ก รอง แ ละพั ฒ น าผู้ ป ระก อบ วิ ช าชี พ ค รู
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่ างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่
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เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่
หมวดการปฏิ รู ป ประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิ รู ป ตามมาตรา 258 จ. ด้ านการศึ กษา
ให้ มี ค ณะกรรมการที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระคณะหนึ่ ง ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ด ำเนิ น การศึ ก ษาและจั ด ทำ
ข้อ เสนอแนะและร่ างกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งในการดำเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ าหมาย เพื่ อ เสนอคณะรัฐ มนตรี
ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิ บาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพั ฒนาแล้ วด้ วยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
การพั ฒ นาประเทศในช่ วยระยะเวลาของยุ ทธศาสตร์ ชาติ จะมุ่ งเน้ นการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ควบคู่ ไ ปกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น และที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคต ใช้กลไกในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ านความมั่น คง ประกอบด้ว ย 5 ประเด็น ได้ แก่ 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภั ย คุ ก คามที่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติ 4) การบู ร ณาการความร่ว มมื อ ด้ านความมั่ น คงกั บ อาเซี ย น
และนานาชาติ และ 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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2. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น มี เป้ าหมายการพั ฒ นา
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ประกอบด้ วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การเกษตร
สร้ า งมู ล ค่ า 2) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต 3) สร้ า งความหลากหลายด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก และ 5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้ อื่น มัธยัส ถ์ อดออม โอบอ้ อมอารี มีวิ นัย รักษาศีล ธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีห ลั กคิ ด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่ อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภ าษา
ท้ องถิ่ น มี นิ สั ย รั กการเรีย นรู้แ ละการพั ฒ นาตนเองอย่างต่ อ เนื่ องตลอดชีวิต สู่ ก ารเป็ น คนไทยที่ มี ทั ก ษะสู ง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสั มมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้างศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย 7 ประเด็ น ได้ แก่
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง
คุ ณ ภาพในทุ ก ช่ ว งวั ย 3) ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้ง
ด้านกาย ใจ สติปั ญญา และสังคม 6) การสร้างสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และ 7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการสร้า งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่ วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
มาร่ ว มขั บ เคลื่ อ น โดยการสนั บ สนุ น การรวมตั ว ของประชาชน ในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มทำเพื่ อ ส่ ว นรวม
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึ ง
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
1) การลดความเหลื่อมล้ ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยี 3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม และ 4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่ น
ในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
5. ยุท ธศาสตร์ชาติ ด้ านการสร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชี วิตที่เป็น มิ ตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้ าหมายการพัฒ นาที่ส ำคัญ เพื่อนำไปสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้น ส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโต
ร่ ว มกัน ไม่ ว่ าจะเป็ น ทางเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อม และคุ ณ ภาพชี วิต โดยให้ ค วามสำคั ญ กับ การสร้างสมดุ ล
ทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิต ที่ เป็ น มิต รต่ อสิ่ งแวดล้ อม ประกอบด้ว ย 6 ประเด็ น ได้แ ก่ 1) สร้า งการเติ บ โต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี เขียว 2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3) สร้างการ
เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คมที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สภาพภู มิ อ ากาศ 4) พั ฒ นาพื้ น ที่ เมื อ ง ชนบท เกษตรกรรม
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และอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน 5) พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน
และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคนประเทศ
6. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มี เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ ที่ ยึ ด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” ประกอบด้วยประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ จำนวน 8 ประเด็น ได้แก่ 1) ภาครัฐที่ยึด
ประชาชนเป็ น ศูน ย์ กลาง ตอบสนองความต้อ งการและให้ บ ริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐ
บริ ห ารงานแบบบู ร ณาการโดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ า หมายและเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐเป็น คนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
และ 8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บั ญ ญั ติ ว่ า
เมื่อมี พ ระบรมราชโองการ ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ช าติแล้ ว ให้ คณะกรรมการจัดทำยุท ธศาสตร์ช าติแต่ล ะ
ด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น แผนแม่ บ ทเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทด้ ว ย โดยแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1. แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง
2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร
4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว
6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา
23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม
16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม
23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผล
มาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เป็ นแผนแม่ บทเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายตามที่ กำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทด้ ว ย โดยแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วั น ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บ ภารกิ จสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนย่อย
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1) ประเด็ นความมั่ นคง ใน 2 แผนย่อย ได้ แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
10) ป ระ เด็น ก ารป รับ เป ลี ่ ย น ค่า นิ ย ม แ ล ะ วัฒ น ธ รรม ใน 1 แ ผ น ย่อ ย คือ
3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
11) ป ระเด็ น ก ารพั ฒ น าศั ก ยภ าพ ค น ต ลอ ด ช่ ว งชี วิ ต ใน 4 แผ น ย่ อ ย ได้ แก่
3.2 การพัฒ นาเด็ก ตั ้ง แต่ช ่ว งการตั ้ง ครรภ์จ นถึง ปฐม วัย 3.3 การพัฒ น าช่ว งวัย เรีย น /วัย รุ ่น
3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
12) ประเด็น การพัฒ นาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูป กระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17) ประเด็ น ความเสมอภ าคและห ลั ก ป ระกั น ท างสั ง คม ใน 1 แผน ย่ อ ย คื อ
3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพืน้ ฐานและ หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การ
พัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริห ารงานภาครัฐ 3.5
การสร้างและพัฒนาบุ คลากรภาครัฐ
21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) ป ระเด็น ก ฎ ห ม าย แ ล ะ ก ระบ ว น ก ารยุต ิธ รรม ใน 1 แ ผ น ย่อ ย คือ 3 .1
การพัฒนากฎหมาย
23) ประเด็นการวิจั ยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒ นา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่
ได้ มี งานทำ กลุ่ ม เปราะบางได้รับ การดู แลอย่ างทั่ วถึง สร้า งอาชีพและกระจาย รายได้สู่ ท้ องถิ่น เศรษฐกิ จ
ประเทศฟื้ น ตั ว เข้ า สู่ ภ าวะปกติ และมี ก ารวางรากฐาน เพื่ อ รองรั บ การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ใหม่ ”
โดยการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ สภาวะวิกฤต ให้
ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก
การปรั บ ตั ว (Adapt) หมายถึ ง การปรั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา รู ป แบบ และแนวทาง ที่
ดำเนิ น การอยู่ ให้ ส อดรั บ กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลง ความไม่ แ น่ น อน และบริ บ ทการพั ฒ นาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ
โดยได้ ร ะบุ แ นวทางการพั ฒ นาที่ ค วรให้ ค วามสำคั ญ เป็ น พิ เศษ เพื่ อ เสริม สร้า งศั ก ยภาพในการฟื้ น ฟู และ
ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การ
8

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลัก
ในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐ มนตรี ได้ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการปฏิ รูป ประเทศ (ฉบั บปรับปรุง) และได้ ประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แผนปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 13 ด้าน ได้แก่
1) ด้ า นการเมื อ ง 2) ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น 3) ด้ า นกฎหมาย 4) ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม 7) ด้านสาธารณสุ ข 8) ด้านสื่ อ สารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริห ารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (12) ด้านการศึกษา
2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าประสงค์ เพื่อให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป
(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
(2) จั ด โครงสร้ า งองค์ กร และระบ บ งาน ภ าครั ฐ ให้ มี ค วามยื ด ห ยุ่ น คล่ อ งตั ว
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
(3) ปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห ารท รั พ ยากรบุ ค คลภ าครั ฐ สู่ ร ะบบเปิ ด เพื่ อให้ ไ ด้ ม า
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
(4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย
เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จำเป็นตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1
(1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟู
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ ่ง แวดล้อ ม พร้อ มทั ้ ง เกิด ความสมดุล ระหว่า งการอนุร ัก ษ์ และการใช้ป ระโยชน์ล ดความขัด แย้ง
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ของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภั ยพิบัติทางธรรมชาติ
และมีระบบบริหารจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
(2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ)
11) แผนการปฏิ รู ปประเทศ (ฉบั บปรั บปรุ ง) ด้ านการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
เป้ าประสงค์ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ให้ มี ก ารส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น
และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีม าตรการควบคุม กำกับ ติดตามการ
บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ
บุคลากรใช้ดุลยพินิ จโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริ ง รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
กิ จ กรรม Big Rock ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4
(4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา
เป้ าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่ อมล้ ำทางการ ศึกษา
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ ทรั พยากร เพิ่ มความคล่ องตั วในการรองรับความหลากหลายของการจั ด การ ศึ ก ษาและสร้ างเสริ ม
ธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข้ อ 4.2
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริ ย ธรรม มี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หา ปรับ ตั ว สื่ อ สาร และทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ
ต้ องการของตลาดแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น 1.4 มี ค นไทยที่ มี ค วามสามารถและผู้ เชี่ ย วชาญต่ างประเทศเข้ ามาทำ
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึน้
2. แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ 2.1 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
3. แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น พลั ง ทางสั ง คม 3.1 ประชากรไทย
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ 2 การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนสู่ ก ารเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ ตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน (หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก : กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม)
ภารกิ จ ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสนั บ สนุ น
ในขัน้ ตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้
กิจกรรมปฏิ รูปที่ 1 การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ ระดับ ปฐมวัย
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป
2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด
4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ 2 การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนสู่ ก ารเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ)
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ
2. พัฒนาครูให้มีศกั ยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินการ
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิ รูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาสายสามั ญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒ นาสมรรถนะครูและบุ คลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็น
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น
ขั้นตอนที่ 4 การส่ งเสริม สนั บสนุ นระบบกลไกให้ ครูและบุ คลากรทางการศึ กษา มี ก าร
พั ฒ น าอ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง โด ย เฉ พ าะ ก ารติ ด ต าม ช่ ว ย เห ลื อ ค รู ใ ห ม่ ค รู ที่ ไม่ มี วุ ฒิ ท างก ารศึ ก ษ า
ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่น
ยากจน ห่ า งไกลและทุ รกั น ดาร อาทิ การร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน (PLC&CPD: (Professional Learning
Community & Continuous Professional Development) ก ารศึก ษ าอ บ รม และแพลตฟอร์ ม
กระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
ขั้น ตอนที่ 6 การพัฒ นาระบบกลไกในการเลื่ อนวิท ยฐานะที่ ได้รับ การปรับ ปรุงใหม่
และการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้ เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว มี ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น หลั ก การพั ฒ นาประเทศที่ ส ำคั ญ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึ ดหลัง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพั ฒนาที่ยั่งยืน” และ“คนเป็ น
ศูนย์ กลางการพัฒนา” ยุทธศาสตร์ในแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ มสร้ างและพั ฒนาศั กยภาพทุ นมนุ ษย์ ให้ ความสำคั ญกั บการวางรากฐาน
การพั ฒ นาคนให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ มีทั ศนคติ และพฤติก รรมตามบรรทั ด ฐานที่ ดีข องสั งคม ได้ รับ การศึ กษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย
- ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
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- พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชี วิตอย่างมีคุณค่า
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ
- พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
- ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การกระจายการให้บริการภาครัฐ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และ
การตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ การเสริมสร้างและพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาค
การผลิตและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการรักษา
และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
การแก้ ไขปั ญ หาวิ ก ฤติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและกลไกแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒ นา
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ งคั่ง
และยั่งยื น เพื่ อ ให้ เกิด ความสงบในสั งคม พั ฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพการป้ อ งกั น ประเทศ การส่ งเริม
ความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่ อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สั งคม และการป้ องกัน ภัยคุกคามข้ามชาติ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล และการบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการตรวจสอบ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่าย
มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นขนส่ ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบขนส่ ง พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานระบบการบริ ห ารจั ด การ
โลจิสติกส์ พัฒนาด้านพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต การใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ธรรมชาติ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาระบบน้ำประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนา พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม บุคลากรวิจัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพั ฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่าง
รายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น พัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีสมดุล
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 10 ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นา มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ ง
การมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบีย งเศรษฐกิจที่ครอบคลุ มและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ พัฒ นาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ ง
โลจิ ส ติ กส์ และโทรคมนาคม พั ฒ นาและส่ งเสริม ให้ ไทยเป็ น ฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และ
การลงทุ น พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นากั บ ประเทศ
ในอนุ ภู มิ ภ าค ภู มิ ภ าคและนานาประเทศ เข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศโดยมี บ ทบาท
ที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้าน บูรณาการภารกิจ
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และส่งเสริมการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุ ทธศักราช 2562 เพื่ อเป็นแผนหลั ก
ของชาติที่เป็ น กรอบทิศทางการดำเนิน การป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง ภัยคุกคามเพื่ อธำรงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉัน ท์ในชาติ สอดรับด้วย
แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อ เหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย คุ ก คามข้ า มชาติ
และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่
11) แผนการเสริมสร้างความมั่น คงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรั ฐมนตรี ได้ แถลงนโยบายรั ฐบาลต่ อสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ เมื่ อวั นที่ 25 กรกฎาคม 2562
โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 12 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนโยบายดำเนินการ ดังนี้
1) สืบสาน รักษา ต่อยอมศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
2) ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ
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3) สร้ างความตระหนั ก รู้ เผยแพร่ และปลู ก ฝั งให้ ป ระชาชนมี ความรู้ ความเข้ าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
รักษาและป้องกันอธิป ไตยและความมั่น คงภายในของประเทศ ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูม และศักดิ์ศรีความ
เป็ น ชาติ ไทย การมีจิ ต สาธารณะ และการมีส่ ว นร่วมทำประโยชน์ ให้ ป ระเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ
ความสามัคคีป รองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ระหว่างกันของประชาชน พัฒ นาและเสริมสร้างการเมือง
การปกครอบในระบอบประชาธิป ไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขที่ มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ
และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจังทั้งระบบ
นโยบายที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยดำเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณะของชาติ
2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมทีด่ ีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมือที่ดี
3) ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง
4) สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก ดังนี้
1) สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก
2) เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
5) ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมภิ าค
นโยบายที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
1) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2) พัฒนาบัณฑิตพันธ์ใหม่
3) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
4) ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง
5) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
7) จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
นโยบายที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
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1) พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล
3) พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
4) เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ
5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
6) พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครัฐ
7) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน
นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการประจำ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความเห็นประชาชน และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็ น แผนที่ ว างกรอบเป้ า หมายและทิ ศ ทาง
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มี คุณ ภาพ พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ดการศึกษาที่มีประสิทธิภ าพ พัฒ นาคน ให้ มีสมรรถนะ
ในการทำงานที่ส อดคล้ องกั บ ความต้องการของตลาดแรงงานและการพั ฒ นาประเทศ แนวคิ ดการจัดการ
ศึกษาตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ ยึดหลักสำคัญ ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง (Sufficiency Economy) และหลั ก การมี ส่ ว นร่ว มของสั งคม (All For
Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของประเทศ ความเหลื่ อ มล้ ำ ของการกระจายรายได้ แ ละวิก ฤติ ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม โดยนำยุ ท ธศาสตร์ช าติ
มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
16

วิ สั ย ทั ศ น์ : คนไทยทุ ก คนได้ รับ การศึ ก ษาและเรีย นรู้ ต ลอดชี วิต อย่ างมี คุ ณ ภาพ ดำรงชี วิ ต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่ อ พั ฒ นาสั งคมไทยให้ เป็ น สั งคมแห่ งการเรีย นรู้ และคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม รู้รักสามั คคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นำประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลางและความเหลื่ อ มล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้ าหมาย 1) คนทุ กช่ วงวั ยมี ความรั กในสถาบั นหลั กของชาติ และยึ ดมั่ นการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น ประมุข 2) คนทุกช่ว งวัยในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้น ที่พิเศษได้รับ การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุ ณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับ คุณ ภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒ นาการจัด
การศึก ษาเพื่ อการจัดระบบการดูแลและป้ องกันภั ยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง
ในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากำลั งคน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้ า หมาย 1) กำลั ง คนมี ทั ก ษะที่ ส ำคั ญ จำเป็ น และมี ส มรรถนะตรงตามความต้ อ งการ
ของตลาดงานและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ 2) สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน
ที่ จั ด การศึ ก ษาผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และเป็ น เลิ ศ เฉพาะด้ า น 3) การวิ จั ย และพั ฒ นา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้ า หมาย 1) ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทยและทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
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การศึ กษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึ กษาทุ ก ระดั บ การศึ กษา
สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรา
เรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ จำกัดเวลา
และสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติด ตามและประเมิ น ผลมี ป ระสิ ทธิภ าพ 6) ระบบการผลิ ตครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพั ฒนา 1) ส่ งเสริม สนับสนุนให้คนทุ กช่วงวั ยมีทั กษะ ความรู้ ความสามารถ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้ า หมาย 1) ผู้ เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ โอกาสและความเสมอภาคในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา
ที่ มี คุ ณ ภาพ 2) การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาผ่ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาสำหรั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย
3) ระบบข้อมูลรายบุ คคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุ ม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพั ฒ นา 1) เพิ่ มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง การศึกษาที่มี คุณภาพ
2) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเพื่ อการศึ กษาสำหรั บคนทุ กช่ วงวั ย 3) พั ฒ นาฐานข้ อมู ล ด้ า นการศึ ก ษา
ที่มมี าตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้า งเสริ มคุณภาพชีวิตที่เ ป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึ กรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ ก ารปฏิ บั ติ 3) การวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้และนวัต กรรมด้ านการสร้างเสริม คุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพั ฒ นา 1) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การสร้า งจิ ต สำนึ ก รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและ
พัฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการเรี ย นรู้ แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อการเรีย นรู้ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริม
คุณ ภาพชีวิตที่เป็ น มิ ตรกับ สิ่ งแวดล้ อม 3) พัฒ นาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
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ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิท ธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
หลักการตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. สร้ าง "TRUST" หรือ "ความเชื่ อ มั่ น ไว้ วางใจ" ให้ กั บ สั งคม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง เด็ ก
และผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี
2. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานนำรูป แบบการทำงาน "MOE ONE TEAM" หรือ "การทำงานร่ ว มกั น
เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ" และนำ "TRUST" ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครูบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนและกระบนนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
3. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงานทุ ก คนดำเนิ น การตามภารกิจ ด้ว ยความรับ ผิ ด ขอบต่ อตนเอง
องค์ ก ร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การประสานความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น
โดยผ่ านกลไกการรับ ฟั งความคิดเห็ น มาประกอบการดำเนิ น งานที่เป็น ประโยชน์ต่ อการยกระดั บคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ดั ง นั้ น จึ ง กำหนดนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับสังคมไทย
2. การพั ฒ นาคุณ ภาพและประสิทธิ ภ าพครู แ ละอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทั ล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้ งด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยภาษาและดิ จิ ทั ล สามารถปรับ วิธี ก ารเรี ย นการสอนและการใช้ สื่ อ ทั น สมั ย
และมีความรับผิดขอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริ มการฝึกทักษะดิ จิ ทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ มีห น่ วยงานรับผิ ดชอบพั ฒ นาแพลตฟอร์ม
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การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒ นาประสิทธิ ภ าพการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึ ก ษาให้ มี ค วามเป็ น อิ ส ระและคล่ อ งตั ว การกระจายอำนาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น ฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมิน ผลการศึกษาและการประกัน คุณ ภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
ให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจั ด สรรและการกระจายทรั พ ยากรให้ทั่ วถึงทุ กกลุ่ม เป้ า หมาย รวมถึ งการระดม
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาจากความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา
มี ค วามเป็ น ธรรมและสร้ า งโอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกลุ่ ม อื่ น ๆ
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทัว่ ถึง*
7. การนำกรอบคุ ณ วุฒิ แ ห่ ง ชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุ ณ วุฒิ อ้ า งอิงอาเซี ย น ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่ ก ารปฏิ บั ติ
เป็ น การผลิ ต และการพั ฒ นากำลั ง คนเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ โดยใช้ ก รอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ เชื่ อ มโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทีย บโอนประสบการณ์ด้ว ยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแ ลและพั ฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒ นา
ร่า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สั งคม และสติ ปั ญ ญาให้ ส มกั บ วั ย เพื่ อเป็ น การขั บ เคลื่ อ นแผนบู รณาการ
การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. 2562 สู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น รูป ธรรม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ และสร้ า งขี ด ความสามารถในก ารแข่ ง ขั น ของประเทศ
เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีศึกษามีอาชีพและรายได้ ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณ ภาพ
ชีวิตมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษไทยด้วยการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีจัดการศึกษา
ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย มาใช้ ในการจั ด การศึ ก ษา
ผ่านระบบดิจิทัล
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11. การเพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส ทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิ เศษ เพื่ อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึ กษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ*
12. การจั ด การศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และตามอั ธ ยาศั ย โดยยื ด หลั ก การเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่ อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณ ภาพ
ของกลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภั ยของผู้ เรี ยน โดยจัดให้ มีรูป แบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแ ล
ช่ว ยเหลื อนั กเรีย น เพื่ อให้ ผู้เรี ย นเกิดการเรียนรู้อย่ างมีคุณ ภาพ มีความสุ ข และได้รับ การปกป้ องคุ้ มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลั กสู ต รฐานสมรรถนะ มุ่ งเน้น การจัด การเรี ยนรู้ที่ ห ลากหลายโดยยึ ดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่ างเป็นระบบและไม่ซ้ำ ซ้อนเพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยขน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชี ว ศึ ก ษา (Excellent Center) สนั บ สนุ น
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิ ศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึ ก ษาและตามบริ บ ทของพื้ น ที่ สอดคล้ องกั บ ความต้ อ งการของประเทศทั้ งในปั จจุ บั น และอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งอาชี พ และรายได้ ที่ เหมาะสม และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ ล ะช่ ว งวัย ได้ รั บ การศึ ก ษาตามความต้ อ งการอย่ างมี ม าตรฐานเหมาะสม
และเต็ ม ตามศั ก ยภาพตั้ งแต่ วัย เด็ ก จนถึ งวัย ชรา และพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เหมาะสมเพื่ อ เตรี ย มความพร้อ ม
ในการเข้าสูส่ ังคมผู้สูงวัย
7. การจั ด การศึก ษาสำหรั บ ผู้ที่ มี ค วามต้ องการจำเป็น พิ เศษ ส่ งเสริมการจัดการศึ กษา
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร
ในสถานศึ ก ษาในรู ป แบบต่ าง ๆ เช่ น จั ด โครงการโรงเรี ย น Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรื อ
การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น
1.2 เร่ งพั ฒ นาบรรจุ ตัว ชี้วัดเรื่อ งความปลอดภั ยให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานของสถานศึก ษา
และหน่วยงานทุกระดับ
1.3 เร่ ง พั ฒ นาให้ มี ห น่ ว ยงานด้ า นความปลอดภั ย ที่ มี โ ครงสร้ า งและกรอบอั ต รากำลั ง
อย่างชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 เร่ งจั ดทำและพั ฒ นากรอบหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน (หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ)
โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลั กษณะผู้เรียนเข้าด้วยกั นด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเข้ าใจและเรี ย นรู้อ ย่ างมี ค วามสุ ข และพั ฒ นาความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ร วมทั้ ง
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พั ฒ นาช่ อ งทางการเรี ย นรู้ ผ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ที่ ห ลากหลายและมี แ พลตฟอร์ ม
การเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
2.4 มุ่ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนประวั ติ ศ าสตร์ หน้ า ที่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม
ให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดรั บ กั บ วิ ถี ใหม่ เหมาะสมกั บ วั ย ของผู้ เรี ย น ควบคู่ ไปกั บ การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์
ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอ ยุธยา ธนาคาร
ออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่ อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทำ
2.7 ศึ ก ษาวิ จั ย ถอดบทเรี ย นความสำเร็ จ ในการจั ด และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาของสถานศึกษาในพื้น ที่นวัตกรรมการศึกษาของพื้น ที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
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3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 ดำเนิ น การสำรวจและติ ด ตามเด็ ก ตกหล่ น และเด็ ก ออกกลางคั น เพื่ อ นำเข้ าสู่ ร ะบบ
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ ระบบการศึกษา
เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อ งอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 มุ่งแก้ปั ญ หาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ
3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 ขั บเคลื่ อนศู นย์ ความเป็ นเลิ ศทางการอาชี วศึ กษา (Excellent Center) และส่ งเสริมการผลิ ต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจโดยการ Re-skill,
Up-skill ,New skill เพื่ อ ให้ ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายมี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู งขึ้ น พร้ อ มทั้ งสร้า งช่ อ งทางอาชี พ
ในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 จั ด ตั้ งศู น ย์ ให้ ค ำปรึ ก ษาการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ (ศู น ย์ Start up) ภายใต้ ศู น ย์ พั ฒ นาอาชี พ
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้ เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
4.4 พัฒ นาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่องผ่าน
การให้ บริ การของศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศู นย์ ให้ ครอบคลุ มการให้ บริการแก่
ประชาชน
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance
Appraisal (DPA)
5.2 พัฒ นาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
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6.2 ปรั บ ปรุ ง แนวทางการจั ด สรรเงิ น ค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นและอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จั ด ทำกฎหมายลำดั บ รองและแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เ พื่ อ รองรั บ พระราช บั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
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ส่วนที่ 3
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และแผนยุทธศาสตร์
ของสำนักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สป.
ความเป็นมา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ด ำเนิ น งานความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศมาเป็ น เวลานาน
แต่ ไ ด้ ห ยุ ด ชะงั ก ไปในช่ ว งระหว่ า งสงครามโลกครั ้ ง ที ่ ส อง ต่ อ มาภายหลั ง สงครามโลกดั ง กล่ า ว
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดต่อกับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง แต่งานการติดต่อกับต่างประเทศในขณะนั้น
ยังไม่มีกองงานใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ หลังจากที่ทหารพันธมิตรเคลื่อนย้ายออกจากประเทศไทยไปแล้ว
ได้มีองค์การต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมากขึ้น เช่น องค์การบริหารวิเทศกิจสหรัฐ อเมริก า
ประจำประเทศไทย (USOM) มูลนิธิการศึกษาตามรัฐบัญญัติฟุลไบรท์ (Fulbright) นอกจากนี้ ยังมีองค์การ
ระหว่ า งประเทศเกิ ด ขึ ้ น อี ก มากมายที ่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ป ระเทศไท ย โดยเฉพาะองค์ ก าร
ที่กระทรวงศึกษาธิการติดต่อด้วยมากที่สุด คือ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO)
เมื ่ อ กิ จ การด้า นต่ างประเทศเพิ ่ม ปริ ม าณมาก กระทรวงศึ ก ษาธิก ารจึง จั ด ตั้ ง กองพิ เศษ
ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและรับรองชาวต่างประเทศโดยตรง ในที่สุดได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา
จัดวางระเบีย บราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
20 สิ ง หาคม พ.ศ. 2491 ตั ้ ง กองการต่ า งประเทศ ให้ ส ั ง กั ด ในสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
โดยมี ม.ล.มานิจ ชุมสาย เป็นผู้อำนวยการกองคนแรก และแบ่งงานเป็น 3 แผนก ดังนี้
1. แผนกองค์การต่างประเทศ
2. แผนกข่าวสาร
3. แผนกการศึกษาต่างประเทศ
ต่อมาในปี พ.ศ.2494 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการ
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2494 ตั้งแต่วันที่
5 กันยายน พ.ศ. 2494 จากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ปรากฏว่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวง
คือ กองการต่างประเทศ ได้ร ับ การเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ และในปี พ.ศ.2521
มีการแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายองค์การต่างประเทศ
2. ฝ่ายข่าวสารและวิชาการ
3. ฝ่ายการศึกษาต่างประเทศ
4. ฝ่ายประสานงาน (ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายประสานงานและการประชุม นานาช าติ
เมื่อปี พ.ศ.2528)
ต่ อมาได้ ม ี การประกาศใช้ พระราชบั ญญั ต ิ ระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการแบ่ ง ส่ ว นราชการในสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ทำให้ ก องการสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ สำนั ก งานปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ก ารปรั บ โครงสร้า งใหม่เป็น
“สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ” ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีการปรับโครงสร้างภายในสำนักฯ เป็น 7 กลุ่มงาน
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โดยปรับปรุงบทบาท ภารกิจ การจัดระบบการบริหารงาน การจัดสำนักงานและการวางกำลังคนให้เหมาะสม
ตามโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจในปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจและหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. ประสานงานการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับองค์การ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2. จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านต่างประเทศ
3. จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
4. ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นา ให้ บ ริ ก ารให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำด้ า นการศึ ก ษา
กับต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค
5. ประสานการระดมทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง รวมทั ้ ง ประสานการระดมนั ก วิ ช าการเพื ่ อ ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการด้ า นต่ า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
กับการดำเนินงานระหว่างประเทศ
6. ปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านของหน่ ว ยงานอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน (ตามการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน ปี พ.ศ. 2561)
1. กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การระหว่าง
ประเทศ และหน่วยงานชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ เช่น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก และธนาคารเพื่ อ การพัฒ นาอื่น ๆ ตลอดจนงานขององค์ กรพัฒ นาเอกชนระหว่ างประเทศ
นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม ดำเนินการ และพัฒนาความร่วมมือกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ รวมถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบเอเปค อาเซม สหภาพยุ โรป และ
การเปิดเสรีทางการศึกษาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
2. กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนิน งานองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซี มีโอ
และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน รวมถึงความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการ
ซีมีโอ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และประเทศสมาชิกซีมีโอ อาเซียน อาเซียนบวกสาม เอเชียตะวันออก
และคู ่ เ จรจาต่ า ง ๆ ตลอดจนศู น ย์ / เครื อ ข่ า ยภายใต้ อ งค์ ก ารซี ม ี โ อ และหน่ วยงานภาคี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
โดยการดำเนินงานผ่านกรอบการประชุมระดับนโยบาย คือ ระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส จนถึงความ
ร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายระหว่างกันในทุกระดับ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่น ๆ ได้แก่ กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย
(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และกรอบความร่ว มมือในอนุภ ูมิภ าค
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ลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Sub-region : GMS) เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา –
แ ม ่ โ ข ง ( Ayeyawady – Cho Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)
ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong – Japan) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับจีน (Mekong – Lancang)
ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับ เกาหลี (Mekong – Republic of Korea) และความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ ำโขง
ตอนล่าง (Lower Mekong Initiative : LMI) เป็นต้น
3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคีระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา
และลาตินอเมริกา โดยแสวงหาและดำเนินความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของปร ะเทศ
ไทยบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี และความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ ประสานการจัดเข้าพบหารือ
และการดำเนินการ ด้านสารัตถะและพิธีการทูตในโอกาสที่ผู้แทนจากต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารระดับสู ง
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และประมวลท่ า ที แ นวโน้ ม ของประเทศคู ่ เ จรจา เสนอแนะ และกำหน ดประเด็ น
และท่าทีของไทยในการเข้าร่วมเจรจาทวิภาคี จัดทำความตกลงระหว่างประเทศด้านการศึกษา ติดตาม
และผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงหรือผลการเจรจา จัดประชุมคณะทำงานภายใต้ข้อตกลง ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ด้ า นทุ น การศึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของครู อาจารย์ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า นั ก วิ ช าการ
และบุคลากรทางการศึกษาของไทย สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศที่ต้องการความ
ร่วมมือจากรัฐบาลไทย ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนนโยบายความมั่นคงและการแก้ไขปัญหาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้ านการศึกษาในระดับทวิภาคีระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก โดยแสวงหา และดำเนิน
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและความ
เท่าเทียมกันระหว่างประเทศ ประสานการจัดเข้าพบหารือ และการดำเนินการด้านสารัตถะและพิธีการทูต
ในโอกาสที่ผู้แทนจากต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารระดับสูง ศึกษา วิเคราะห์ และประสานงานกับประเทศคู่เจรจา
ในรูปแบบต่าง ๆ เสนอแนะ และกำหนดประเด็นและท่าทีของไทยในการเข้าร่วมเจรจาทวิภาคี จัดทำความตกลง
ระหว่างประเทศด้านการศึกษา และผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลง จัดประชุมคณะทำงานภายใต้ข้อตกลง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศและทักษะด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและแนวโน้มของสังคมโลก
4. กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการเกี่ยวกับ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารทั ้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษบนเว็บ ไซต์ ข อง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาเว็ปไซต์
สำนัก จัดทำ/ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา จัดเก็บ
และเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นต่ า งประเทศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกั บ หน่ ว ยงาน
ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง งานแปลเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับความร่วมมือกั บต่างประเทศด้านการศึกษา
งานผลิตเอกสาร และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะสิ่งพิมพ์และเอกสารออนไลน์ งานจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุง
อุ ป กรณ์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในสำนั ก งาน รวมถึ ง งานบริ ก าร ห้ อ งสมุ ด และศู น ย์ เ อกสารนานาชาติ
และศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
27

5. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และทิศทางความร่วมมือกับต่างประเทศ
ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ระดั บ พหุ ภ าคี และทวิ ภ าคี งานวิ จ ั ย จั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ด้านการศึกษากับ ต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายรั ฐ บาลด้ า นความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ งานจั ด ตั ้ ง งบประมาณด้ า นต่ า งประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณของหน่ว ยงาน และสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเ นสโก
ณ กรุ ง ปารี ส จั ด ทำคำรั บ รองการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของหน่ ว ยงาน และรายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน และงานทุนรัฐบาลตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
6. กลุ่มบริหารงานต่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจการด้านต่างประเทศตามที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ ประสานการปฏิบ ัติงานของสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ติดตาม และวางแผน
บำรุงรักษาสำนักงานองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกตามพิธ ีการต้อนรับและรับ รองแก่คณะผู้แทนรัฐ บาลต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่เป็นแขก
ของรั ฐ บาล และผู ้ ท ี ่ ม าร่ ว มประชุ ม งานบริ ห ารทุ น รั ฐ บาลไทยและทุ น รั ฐ บาลผ่ า นกรมความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนการจัดประชุมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
รวมทั้งงานธุรการ งานบุคลากร งานข้าราชการลาไปต่างประเทศ งานสารบรรณ พัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
งานอำนวยความสะดวกผู ้ บ ริ ห ารและข้ า ราชการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศ และงานเลขานุ ก าร
ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
แผนผังโครงสร้างหน่วยงานสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

กลุ่มความร่วมมือกับ
องค์การระหว่างประเทศ

กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

กลุ่มสารสนเทศ
ต่างประเทศ

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

กลุ่มบริหารงาน
ต่างประเทศ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
“หน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวง”
พันธกิจ
1. ดำเนินงานและประสานความร่วมมือด้านการต่างประเทศของกระทรวง
2. จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือด้านการต่างประเทศ
3. ส่งเสรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในองค์กร
4. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2. พั ฒ นาการจั ด ทำนโยบายและแผนความร่ ว มมื อ ด้ า นการต่ า งประเทศ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูด้านการต่างประเทศของกระทรวง
เป้าประสงค์หลัก
1. มีความร่วมมือและเครือข่ายการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ
2. มีนโยบาย แผนความร่วมมือด้านการต่างประเทศ
3. มีฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ
4. บุคลากรมีความตระหนักรู้และมีศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทั้งในและต่างประเทศ
5. หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือตามพันธกรณีและข้อผูกพันกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และในภูมิภาค
3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และนักศึกษา
5. สนับสนุนการดำเนินการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการต่างประเทศ
6. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
7. ผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศของกระทรวง
8. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ภาพลักษณ์ที่ดี
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9. เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละบทบาทขององค์ ก รในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ด้ า นต่ า งประเทศ
ของกระทรวง
10. ส่งเสริมการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ดำเนินงานและประสานการดำเนินงาน
ด้านการต่างประเทศของกระทรวง

ยุทธศาสตร์

พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

- ส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือตาม
พันธกรณีและข้อผูกพันกับต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความ
ร่วมมือในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และ
ภูมิภาค
- ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาข้าราชการ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และนักศึกษา

จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือ
ด้านการต่างประเทศ

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc
พัฒนาการจัดทำงบประมาณและแผน
ความร่วมมือด้านการต่างประเทศให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์
ชาติ
สนับสนุนการดำเนินการจัดทำนโยบาย
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการ
ต่างประเทศ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในองค์กร

พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการภาครัฐในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลด้านการ
ต่างประเทศของกระทรวง

- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการภายในองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดี
- เสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของ
องค์กรในฐานะหน่วยงานหลักด้าน
ต่างประเทศชองกระทรวง
- ส่งเสริมการจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

ผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลด้านการ
ต่างประเทศของกระทรวง
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แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ – ยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ยุทธศาสตร์ สป.
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคณ
ุ ภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ สต. สป.

กลยุทธ์

พัฒนาการดำเนินงานด้านการ
ต่างประเทศให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง

- ส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือตามพันธกรณีและข้อผูกพันกับ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี พหุภาคี
และภูมิภาค
- ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาข้าราชการ ครู บุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน และนักศึกษา

พัฒนาการจัดทำงบประมาณ
และแผนความร่วมมือด้านการ
ต่างประเทศให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์

- สนับสนุนการดำเนินการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ด้านการต่างประเทศ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการภาครัฐใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ

- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในองค์การ
ให้เกิดประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงานด้านการต่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดี
- เสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทขององค์กรในฐานะหน่วยงาน
หลักด้านต่างประเทศชองกระทรวง
- ส่งเสริมการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

ส่งเสริมการจัดทำ
ฐานข้อมูลด้านการ
ต่างประเทศของกระทรวง

- ผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศของกระทรวงฯ
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แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
44
33

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีงบประมาณรองรับ
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : การดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
งบบริหารจัดการสานักงาน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
1) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบ
ติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็ว ของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่ากว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม สานัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตตุสิต
กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง

เพื่อจัดหาเครื่องฟอกอากาศ แบบ
ฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง
หรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาด
ความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่า
กว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม เพื่อทดแทน
เครื่องเดิมที่มีเสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งานมากกว่า 10 ปี

จัดหาเครื่องฟอกอากาศ
แบบฝังใต้เพดาน หรือ
แบบติดผนัง หรือแบบ
เคลื่อนย้าย ขนาดความเร็ว
ของแรงลมระดับสูงไม่ต่า
กว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม
จ่านวน 14 เครื่อง

เครื่องฟอกอากาศ แบบฝัง
ใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง
หรือแบบเคลื่อนย้ายขนาด
ความเร็วของแรงลม
ระดับสูงไม่ต่ากว่า 1,000 ซี
เอฟเอ็ม จ่านวน 14 เครื่อง

งบประมาณ จาแนกไตรมาส

รวม
ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ไตรมาส 4
(ระบุเดือน)
งบประมาณ
(ก.ค.-ก.ย.)
4,289,650 129,064,900

ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)
57,137,550

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)
47,391,450

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
20,246,250

1,477,750
707,750
665,000
42,750

707,750
707,750
665,000
42,750

707,750
707,750
665,000
42,750

707,750
707,750
665,000
42,750

770,000

0

0

0

770,000

770,000

0

0

0

770,000

สอดคล้อง
ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

3,601,000
2,831,000
2,660,000 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มบริหารงาน
171,000 ต.ค.64-ก.ย.65 ต่างประเทศ

ธ.ค.65

กลุ่มบริหารงาน
ต่างประเทศ
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้งบดาเนินงาน
220,000
0

งบดาเนินงาน
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
1.โครงการการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม ครั้งที่ 1.ส่งเสริมบทบาทเชิงรุก และการ
เป็นผู้เล่นส่าคัญในเวทีโลกของ
8 (ASEMME 8) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

1. จัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูง
และบุคลากรทางการศึกษา
จากภูมิภาคเอเชียและยุโรป
จ่านวน 51 ประเทศ จ่านวน
300 คน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
และเครือข่ายที่แน่นแฟ้น
ระหว่างผู้น่า และผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซม
ส่งเสริมบทบาทของประเทศ
ไทยด้านการศึกษาในเวที
ระหว่างประเทศ
3. ข้อแสนอแนะและทิศ
ทางการด่าเนินนโยบายที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาของอาเซียน
และยุโรป

1. สรุปผลการจัดประชุม
และข้อเสนอแนะแนวทางที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาของ
ไทย
2. ระดับความส่าเร็จในการ
จัดโครงการตาม Strategy
Paper of ASEM
Education 2030

2.โครงการขยายผลโครงการโรงเรียนแห่งความสุข 1. พัฒนาครูและนวัตกรให้เป็น
(Happy Schools Project) ระดับประเทศ
บุคลากรต้นแบบในการขยายผล
แนวคิด “โรงเรียนแห่งความสุข”
ในโรงเรียนของประเทศไทย
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
สร้าง “โรงเรียนแห่งความสุข”
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนา “โรงเรียนแห่ง
ความสุข” กับประเทศสมาชิก
ยูเนสโก

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด
“โรงเรียนแห่งความสุข”
สามารถประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
สร้างห้องเรียนแห่งความสุข
ในสถานศึกษาของตนได้

1. รายงานผลการจัด
ประชุม
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเทศไทยด้านการศึกษา ในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ผ่านการด่าเนินงาน
ด้านต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย
มีสถานะและมีเกียรติภูมิบนเวที
ต่างประเทศ
2. แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
ทุนมนุษย์ให้สอดรับตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
3. ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซมใน
การพิจารณาประเด็นส่าคัญด้าน
การศึกษาและก่าหนดแนวทางการ
ด่าเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนา
การศึกษาของสองภูมิภาค
4. วิเคราะห์สรุปประเด็นที่เกิดจากที่
ประชุมจัดท่าเป็นแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทย

งบประมาณ จาแนกไตรมาส

130,100

0

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

50,000

190,000

460,000

0

0

130,100

ธ.ค.64

กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ
ระหว่างประเทศ

1

2

12

10

6

-

3

90,000

90,000

ก.ค.65

กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ
ระหว่างประเทศ

1

2

12

10

6

-

3
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพลิก
โฉมการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนในสังคมยุคนิ
วนอร์มอล ภายใต้วาระการศึกษาของซีมีโอ 2015
-2035

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวาระการศึกษาระดับภูมิภาคที่
เชื่อมโยงสู่วาระโลกตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และรับทราบการ
ด่าเนินงานของประเทศไทยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและ
กระบวนทัศน์ใหม่ในการรับมือกับความ
ท้าทายของการจัดการศึกษาในสังคม
ยุคนิวนอร์มอล
3. เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับข้อริเริ่มใหม่ ๆ ในการ
ด่าเนินงานด้านการศึกษา ผ่านการจัด
โครงการและกิจกรรมส่าคัญโดย
สอดคล้องกับ 7 ประเด็นส่าคัญด้าน
การศึกษาของซีมีโอ
4. เพื่อกระตุ้นองค์กรและหน่วยงาน
ด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของโลกบนฐานวิถีชีวิตใหม่แพลตฟอร์ม
ความร่วมมือทั้งในและนอกภูมิภาค

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ประเทศไทยมีผลการ
รายงานผลการจัดประชุม
ด่าเนินงานภายใต้ประเด็น
ส่าคัญด้านการศึกษาของซี
มีโอ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(SDGs) และก้าวทันบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง

4. โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้ง 1. เพื่อพิจารณากลั่นกรองงาน
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
รายงานผลการจัดประชุม
ที่ 44 ภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่าง
โครงการ กิจกรรม และการจัดตั้ง ของซีมีโอ ครั้งที่ 44
กระทรวงศึกษาธิการและองค์การซีมีโอ
งบประมาณขององค์การซีมีโอและ ภายใต้แผนงานความ
ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในปีที่ ร่วมมือระหว่าง
ผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการและ
2. เพื่อรับทราบความก้าวหน้า
องค์การซีมีโอ เพื่อ
ผลส่าเร็จ และปัญหาอุปสรรคใน พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
การด่าเนินกิจกรรมและโครงการ ภายใต้องค์การซีมีโอ ซึ่ง
ขององค์การซีมีโอและศูนย์ระดับ จะต้องน่าเสนอต่อประชุม
ภูมิภาคของซีมีโอฯ
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
(สภาซีเมค)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)
0

4,900

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
0

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)
0

100,000

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

100,000

ก.ค.65

กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1

2

12

10

6

-

3

4,900

พ.ย.64

กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1

2

12

10

6

-

3
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
1.โครงการความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศ 1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู
ไทยในการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันใน
และบุคลากรของโรงเรียนได้
สถานศึกษา
เรียนรู้ภาษาเยอรมันกับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง
2.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาว
เยอรมันได้รับประสบการณ์ในการ
ท่างานในประเทศไทย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ระหว่างกัน
2. โครงการความร่วมมือไทย-จีน เพื่ออบรม
ภาษาจีนให้กับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่ออบรมให้ความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการใช้
ภาษาจีนระดับพื้นฐานให้แก่
บุคลากรของส่านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การจัดเรียนการสอนภาษาจีนและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทย-จีน

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

1. นักเรียนและครูได้
เรียนรู้ภาษาเยอรมัน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา
2. นักศึกษาชาวเยอรมัน
ได้รับประสบการณ์ในการ
ท่างานในประเทศไทยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมระหว่างกัน

ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

20,000

20,000

พ.ย.64

กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

3

11

12

1

2

7

3

บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ทักษะ และ
สามารถสิ่อสารภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน และสามารถ
ต่อยอดพัฒนาทักษะใน
อนาคตได้

1. ร้อยละความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. คะแนนเฉลี่ยการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

5,000

5,000

ธ.ค.64

กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

6

12

2

6

2

-

5

1.นักเรียน/นักศึกษา ได้มี นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
ความรู้ ความสามารถ และ การอนุมัติทุนจากแหล่งทุน
ศักยภาพตรงตาม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คุณสมบัติที่แหล่งทุนก่าหนด
2.กระชับความสัมพันธ์อัน
ดีและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับต่างประเทศ

10,000

10,000

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

4

11

12

1

6

7

3

กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ
ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ
รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนไทย
ทุกคนมีโอกาสรับทุนการศึกษา
ของรัฐบาลต่างประเทศ โดยน่า
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
กลับมาพัฒนาประเทศ
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
กลุ่มโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา
โครงการผลิตและจัดทาสื่อสาหรับเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด่าเนินงานด้าน
ต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อเผยแพร่งาน กิจกรรมที่ได้
จัดขึ้นแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ตลอดจนผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจให้สามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหวและความคืบหน้า
ในงานด้านต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการที่ส่าคัญ ส่าหรับใช้ในการ
สืบค้น อ้างอิง และเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ส่าหรับใช้
ประโยชน์ในการด่าเนินงาน
การศึกษา

ผลิตและจัดท่าวารสาร
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
เนื้อหาทางวิชาการที่
สามารถน่าไปใช้ประโยชน์
ในการด่าเนินงาน
การศึกษาและการวิจัย โดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตามช่องทางต่าง ๆ

3. งบเงินอุดหนุน
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
3.1 เงินอุดหนุนสานักงานและองค์การระหว่าง
ประเทศ
1. องค์การยูนิเซฟ
2. องค์การยูเนสโก
3. ส่านักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ
ยูเนสโก
4. ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและ
บูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM)
5. กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEDF)
6. ส่านักงานซีเมส
7. ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED)
8. ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ
(SPAFA)
9. กองทุนมรดกโลก

อุดหนุนค่าบ่ารุงสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศ/
เพื่ออุดหนุนค่าบ่ารุงสมาชิก
ส่านักงาน/ศูนย์ภูมิภาคใน
องค์การระหว่างประเทศ/
ประเทศไทยและ
ส่านักงาน/ศูนย์ภูมิภาคในประเทศ ต่างประเทศ ในฐานะที่
ไทยและต่างประเทศในฐานะที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
จ่านวน 9 องค์การ/
ส่านักงาน/ศูนย์ระดับ
ภูมิภาค

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

วารสารความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
จ่านวน 4 ฉบับ

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

50,000

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

50,000

100,000

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่มสารสนเทศ
ต่างประเทศ

สอดคล้อง
ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

6

12

12

1

3

-

5

51,609,800

33,160,500

9,468,700

0

94,239,000

43,441,100

32,860,500

0

0

76,301,600

450,000
0
0

0
31,942,100
184,600

0
0
0

0
0
0

450,000
31,942,100
184,600

ธ.ค.64
ก.พ.65
ม.ค.65

1
1
1

2
2
2

12
12
12

10
10
10

6
6
6

-

3
3
3

0

422,800

0

0

422,800

มี.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

1 กองทุน
1 องค์กร
1 ศูนย์
1 ศูนย์

7,000,000
7,644,000
3,159,500
25,187,600

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7,000,000
7,644,000
3,159,500
25,187,600

ธ.ค.64
ธ.ค.64
ธ.ค.64
ธ.ค.64

1
1
1
1

2
2
2
2

12
12
12
12

10
10
10
10

6
6
6
6

-

3
3
3
3

1 กองทุน

0

311,000

0

0

311,000

มี.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

จานวน 9 องค์การ/
สานักงาน/ศูนย์ภูมิภาค
1 องค์กร
1 องค์กร
1 องค์กร
1 ศูนย์

กลุ่มบริหารงาน
ต่างประเทศ
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

3.2 เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ
ในประเทศไทย (SEAMEO Regional Centre for
Sufficiency Economy Philosophy for
Sustainability : SEAMEO SEPS)

เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายส่าหรับ
ด่าเนินการของศูนย์ภูมิภาคใน
ประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิกให้บรรลุภารกิจ

สนันบสุนนค่าใช้จ่าย
1 ศูนย์
ส่าหรับด่าเนินงานต่าง ๆ
ของศูนย์ภูมิภาคที่มีที่ตั้งใน
ประเทศไทยในฐานะที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

3,168,700

0

3,168,700

0

6,337,400 ธ.ค.64/เม.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ

1

2

12

10

6

-

3

3.3 เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)

เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายส่าหรับ
ด่าเนินการของศูนย์ภูมิภาคใน
ประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิกให้บรรลุภารกิจ

สนันบสุนนค่าใช้จ่าย
1 ศูนย์
ส่าหรับด่าเนินงานต่าง ๆ
ของศูนย์ภูมิภาคที่มีที่ตั้งใน
ประเทศไทยในฐานะที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

5,000,000

0

5,000,000

0

10,000,000 ธ.ค.64/เม.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ

1

2

12

10

6

-

3

3.4 เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้
ความร่วมมือกับยูเนสโกที่ให้แก่ประเทศสมาชิก
ยูเนสโก

1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
นักการศึกษา นักวิจัยจาก
สถานศึกษา หน่วยงานวิจัยและที่
เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกองค์การ
ยูเนสโกภายใต้กรอบการด่าเนินงาน
5 สาขาของยูเนสโก คือ การศึกษา
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์
และสื่อสารมวลชน
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ส่าหรับบุคลากร นักการศึกษา
นักวิจัยของประเทศไทยและจาก
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในการเป็นผู้น่าทางด้าน
การศึกษาในเวทีโลกในสาขาที่
ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ รวมถึง
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ระหว่างประเทศสมาชิกยูเนสโก

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
รายผลการด่าเนินงาน
ความรู้ มีการแลกเปลี่ยน โครงการ
ประสบการณ์การ
ด่าเนินงาน เข้าใจเนื้อหา
การอบรม และน่าไป
ประยุกต์ปฏิบัติการในงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ 5
สาขาของยูเนสโก คือ
การศึกษา วิทยาศาสตร์
วัฒนธรรม สังคมศาสตร์
และสื่อสารมวลชน

0

800,000

0

800,000

เม.ย.65

กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ
ระหว่างประเทศ

1

2

12

10

6

-

3

3.5 เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ

เพื่ออุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ

สนับสนุนโครงการ
กิจกรรมของศูนย์ภาษา
ซีมีโอ

0

0

0

300,000

มี.ค.65

กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1

2

12

10

6

-

3

รายผลการด่าเนินงาน
โครงการ

300,000

ระดับภูมิภาค

ระดับภูมิภาค
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3.6. เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุน นักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรทางศึกษาต่างประเทศเข้า
มาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
1. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศต่าง ๆ
2. ขยายความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ
และวัฒนธรรม ร่วมทั้งสร้างความ
เข้าใจอันดีเรื่องต่าง ๆ ของไทย
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาของ
ต่างประเทศ

4. งบรายจ่ายอื่น
4.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.2 ค่าใข้จ่ายเดินทางการไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

เป้าหมาย
ของโครงการ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ด้านวิชาการรวมถึง
ความเข้าใจทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมของไทยกับ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. รายผลการด่าเนินงาน
โครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

0

0

500,000

0

500,000

526,800
0
0

0
0
0

1,483,500
0
0

58,700
0
0

2,069,000
0
0

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)
เม.ย.65

กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

สอดคล้อง
ย.20

1

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

2

12

10

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

6

-

ย. ศธ.

3
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

4.3 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบ MOU หรือตามพันธกรณีด้านการศึกษา

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

126,800

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
0

กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
1. เพื่อเป็นเวทีเจรจาหารือเพื่อ
โครงการประชุมเจราหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจา เสริมสร้างความร่วมมือและความ
เป็นหุ้นส่วนในระดับทวิภาคีในการ
(Joint Working Group)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

214,500

58,700

93,500

ประชุมเจรจาหารือเพื่อ
รายงานสรุปผลการจัด
บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้าน ประชุมหารือความร่วมมือ
การศึกษาและก่าหนด
ด้านการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โครงการและกิจกรรมใน
ประเทศไทยกับประเทศคูเ่ จรจาตาม การสนับสนุนและพัฒนา
กรอบบันทึกความเข้าใจหรือความ ศักยภาพของนักเรียน
ตกลงด้านการศึกษา
นักศึกษา ครู และบุคลากร
2. เพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการ
ทางการศึกษา ของประเทศ
ก่าหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
ไทยกับประเทศคู่เจรจา
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ
ตามกรอบบันทึกความ
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
เข้าใจหรือความตกลงด้าน
ทางการศึกษา
3. เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ การศึกษา

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

400,000
93,500

พ.ค.65

กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

1

2

12

10

4

-

3

58,700

ก.ค.65

กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

3

11

12

1

2

7

3

องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษา

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
1. โครงการความร่วมมือไทย-แคนาดาเพื่อนาครู
มาสอนในสถานศึกษาสู่การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษด้านหลักภาษาและ
การสื่อสารให้แก่นักเรียน/
นักศึกษาอาชีวะ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมครู
ชาวต่างชาติก่อนการเข้าปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาไทย
3. เพื่อสรุปและประเมินผลการ
ด่าเนินงานของครูชาวต่างชาติที่ได้
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาไทย
4. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศ

1. จ่านวนครูชาวต่างชาติที่ ร้อยละความพึงพอใจของ
เข้ามาสอนในโรงเรียน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
และวิทยาลัยอาชีวศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80
จ่านวน 1,000 คน/ปี
3. นักเรียนและนักศึกษา
อาชีวะได้รับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนและนักศึกษา
อาชีวะมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น

0

0

0

58,700
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

2.โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ 1. เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนและ
ครูได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับ
เจ้าของภาษา
2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาให้แก่
นักเรียนและครูให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
3. เปิดโอกาสให้เยาวชนจาก
ต่างประเทศได้ประสบการณ์ใน
การท่างานในประเทศไทยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

1. นักเรียนและครูได้
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา
2. ผู้ช่วยสอนภาษาชาว
ต่างประเทศ ได้รับ
ประสบการณ์ในการท่างาน
ในประเทศไทยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย

ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

0

0

121,000

3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการกล่าว
สุนทรพจน์ในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีนานาชาติ

1. ครู/อาจารย์ มีทักษะใน
การฝึกสอนการกล่าวสุนทร
พจน์ในที่ชุมชนเป็น
ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน
ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
สากล
2. เยาวชนให้มีความพร้อม
ทั้งความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และความมั่นใจใน
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
ในที่ชุมชน สามารถแสดง
ความคิดเห็นที่มีตรรกะอย่าง
เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันในเวที
นานาชาติ
3. คัดเลือกเยาวชนไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันในเวที
นานาชาติ

1.คัดเลือกผู้แทนเยาวชน
ไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน
เวทีนานาชาติ
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

126,800

0

0

1. เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ครู/
อาจารย์ ในการเป็นผู้ฝึกสอนการ
กล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชน เป็น
ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนได้
อย่างถูกต้องตามหลักสากล
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และความมั่นใจในการ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
สามารถแสดงความคิดเห็นที่มี
ตรรกะอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีนานาชาติ
3. เพื่อคัดเลือกเยาวชนอายุ
ระหว่าง 16-20 ปี เข้าร่วมการ
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ณ
สหราชอาณาจักร

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)

ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

121,000 เม.ย.-ก.ย.65 กลุ่มความร่วมมือ

3

11

12

1

2

7

3

126,800

3

11

12

1

2

7

3

ทวิภาคี

0

สอดคล้อง

ธ.ค.64 /
มี.ค.65

กลุ่มสารสนเทศ
ต่างประเทศ
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

4.4 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนด้านการศึกษา
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาสาหรับ
เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

1. เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยน
ความรู้ และรับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
2. เพื่อก่าหนดกรอบแนวทางการ
ด่าเนินการตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
และจัดท่าแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการด่าเนินการ
ตามปฏิญญาฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการการ
1. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาในภูมิภาค ด่าเนินกิจกรรมด้านการศึกษาใน
ของประเทศไทย
กรอบอาเซียน
2. เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษา
ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน
และอาเซียนบวกสาม
3. เพื่อประสานด่าเนินงาน
ทบทวน ติดตามประเมินผล การ
ด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้
แผนงานการศึกษาของอาเซียน
พ.ศ. 2567 - 2568 และแผนงาน
อื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

400,000

0

119,000

0

519,000

1. สรุปผลการจัดประชุม
ปฏิบัติการฯ
2. แนวทางการติดตาม
และประเมินผลการ
ด่าเนินการตามปฏิญญา ฯ

400,000

0

0

0

400,000

มี.ค.65

กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1

2

12

10

4

-

3

จัดการประชุมเชิง
1. สรุปผลการด่าเนินงาน
ปฏิบัติการฯ เพื่อ
2. แนวทางการด่าเนินงาน
ขับเคลื่อนการด่าเนินงาน
ตามปฏิญญากรุงเทพฯ ว่า
ด้วยการเสริมสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา
เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. ๒๐๓๐ ในอาเซียน

0

0

119,000

0

119,000

พ.ค.65

กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1

2

12

10

4

-

3

1. เพื่อระดมสมอง
แลกเปลี่ยนความรู้ และรับ
ฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ตกหล่น
2. เพื่อก่าหนดกรอบแนว
ทางการด่าเนินการตาม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
จัดท่าแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการ
ด่าเนินการตามปฏิญญาฯ
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
4.5 โครงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการ
พัฒนาทียั่งยืนเป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030)
ครั้งที่ 2 (Second Asia-Pacific Regional
Education Minister‘s Conference on SDG4Education 2030 : APREMC II )

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
1. เพื่อทบทวน/สะท้อน และ
ติดตามผลการด่าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย SDG4 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 2. เพื่อ
แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์
ความส่าเร็จ การถอดบทเรียน ใน
การด่าเนินการเพื่อบรรลุ เป้าหมาย
SDG4 ของประเทศต่างๆ
3. เพื่ออภิปรายแผนด่าเนินการ
เพื่อเร่งให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย
SDG4
4. เพื่อทบทวนและลงมติยอมรับ
แถลงการณ์ข้อตกลงในการเร่งรัด
การด่าเนินการเพื่อบรรลุ เป้าหมาย
SDG4 ภายในปี 2573

เป้าหมาย
ของโครงการ
จัดการประชุมเจ้าหน้าที่
ระดับสูง ผู้แทนจากภาค
ประชาสังคม ผู้แทน
เยาวชน ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
เพื่อติดตามผลและ
ขับเคลื่อนวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
จากประเทศ/ ต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
และหน่วยงานภายใต้
สหประชาชาติ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. สรุปผลการจัดประชุม
และข้อเสนอแนะแนวทางที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาของไทย
2. รายงานความก้าวหน้า
การด่าเนินการเพื่อขับเคลื่อน
SDG4 ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาและข้อท้าทาย
ในการขับเคลื่อน SDG4
ภายในภูมิภาค
3. แนวทาง/กรอบความ
ร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อ
เป็นทิศทางส่าหรับการ
ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
SDG4 ในอนาคต

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)
0

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
1,150,000

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)
0

1,150,000

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)
มิ.ย.65

กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ
ระหว่างประเทศ

สอดคล้อง
ย.20

1

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

2

12

10

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

4

-

ย. ศธ.

3
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
1.ส่งเสริมบทบาทเชิงรุก และการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการการเป็น
จัดการประชุมคณะท่างาน
เป็นผู้เล่นส่าคัญในเวทีโลกของ
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ของ
เอเปคด้านการพัฒนา
ประเทศไทยด้านการศึกษา ในการ ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 41
กระทรวงศึกษาธิการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และการประชุม
ชาติระยะ 20 ปี ผ่านการด่าเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน
ด้านต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย เครือข่ายเอเปค การพัฒนา
มีสถานะและมีเกียรติภูมิบนเวที
เครือข่ายเอเปคเพื่อการมี
ต่างประเทศ
งานท่าในโลกที่ผันผวน
2. แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนว
ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับ
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการศึกษา
การยอมรับในการเป็นผู้น่า
เพื่อผลิตทุนมนุษย์ให้สอดรับตาม
ด้านการพัฒนาทรัพยากร
ความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซมใน มนุษย์

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

1. สรุปผลการจัดประชุม
และข้อเสนอแนะแนวทางที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาของ
ไทย
2.ระดับความส่าเร็จในการ
จัดโครงการตาม APEC
Education Strategy
2016 - 2030

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

0

10,000,000

5,063,100

0

15,063,100

0

10,000,000

5,063,100

0

15,063,100

3,523,200

3,523,200

3,523,200

3,523,200

14,092,800

3,523,200

3,523,200

3,523,200

3,523,200

14,092,800

ระยะเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
หลัก

เร่งด่วน

ย. ศธ.

พ.ค. 65

กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ
ระหว่างประเทศ

1

2

12

10

4

-

3

ต.ค.64ก.ย.65

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

4

17

12

2

11

-

3

การพิจารณาประเด็นส่าคัญด้าน
การศึกษาและก่าหนดแนวทางการ
ด่าเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนา
การศึกษาของสองภูมิภาค
4. วิเคราะห์สรุปประเด็นที่เกิดจาก
ที่ประชุมจัดท่าเป็นแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
งบเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้งในและต่างประเทศให้กับ
นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอ่าเภอ
หนึ่งทุน

นักเรียนทุนโครงการ 1
นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรร
อ่าเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
ทุน จ่านวน 28 คน
ส่าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีงบประมาณรองรับ
45

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่มีงบประมาณรองรับ
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

รวม

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : การดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรมภายใต้งบดาเนินงาน (ไม่มีงบประมาณรองรับ)
150,000
430,100
งบดาเนินงาน
กลุ่มโครงการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา
1.โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี 1. เพือ่ ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ
ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ 5
150,000
ของสานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สป. หน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ของหน่วบงานให้มีความ
ปี ของสานัก
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ความสัมพันธ์
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
ประเทศ และสามารถนามาใช้
ต่างประเทศ สป.
คณะรัฐมนตรีทแี่ ถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่
เป็นกรอบแนวทางในการ
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงาน การขอตั้งงบประมาณ
2. เพือ่ ใช้ในการกาหนดเป้าหมายตัวชี้วดั
รายจ่ายประจาปี และสามารถ
ผลสาเร็จของภารกิจ มาตรการและแนวทางการ นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ปฏิบัติ และแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ประสิทธิภาพ
รวมทัง้ เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาคาของตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติ

2.โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกล
1. เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยุทธ์ของสานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สป. บริหารเชิงกลยุทธ์ และกระบวนการการจัดทา
แผนเชิงยุทธ์ศาสตร์
2. เพือ่ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานของหน่วย

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมี แผนกลยุทธ์ของสานัก
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์
ชาติ สามารถนามาใช้กาหนด
ต่างประเทศ สป.
แนวทางในการดาเนินงานของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

150,000

0

300,000

880,100
150,000

พ.ย.64

กลุม่
นโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

6

11

12

1

4

-

5

150,000

ก.พ.65

กลุม่
นโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

6

11

12

1

4

-

5
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้าง 1. เพือ่ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มี
ศักยภาพบุคลากร
ความรู้ความเข้าใจและนาแนวคิดไปพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.เพือ่ พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรให้
มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
3. เพือ่ พัฒนาทางานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับแบบแผนวิถีใหม่ (New Normal)

กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
1.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 1. เพือ่ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ ครู/อาจารย์
ความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาเพื่อ
และนักเรียน ของสถานศึกษาเครือข่าย ASPnet
ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติขององค์การ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและ
ยูเนสโก
หุน้ ส่วนการดาเนินงานภายใต้กรอบงานของ
องค์การยูเนสโก
2. เพือ่ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนนาเสนอ
โครงการ และแนวปฏิบัติทดี่ ีในการส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายและหุน้ ส่วนฯ โดยขยายผลใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

2. โครงการเปิดตัวสรุปรายงานการติดตาม 1. เพือ่ ให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลและ
ผลการศึกษาทัว่ โลก
ข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามผล
การศึกษาทัว่ โลก
2. เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกันของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายงานการติดตามผลการศึกษาทัว่
โลก
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

บุคลากรของหน่วยงานได้รับ
ร้อยละความพึงพอใจ
ความรู้ พัฒนาทักษะและสามารถ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
อย่างมีประสิทธิภาพ

ครู/อาจารย์ และนักเรียน
เครือข่าย ASPnet จาก
สถานศึกษาภายใต้เครือข่ายฯ
ของประเทศไทย ระดมความ
คิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายและหุน้ ส่วนในการ
ดาเนินงานขององค์การยูเนสโก
เพือ่ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ ั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
ตลอดจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. รายงานผลการจัด
ประชุม
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

เปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผล รายงานผลการจัด
การศึกษาทัว่ โลก 1 โดยจัดทาและ ประชุม
เผยแพร่เอกสารรายงานการ
ติดตามผลการศึกษาทัว่ โลกฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน
ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องด้านการศึกษา
เพือ่ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

130,100

150,000

0

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

300,000

300,000

ก.ค.65

กลุม่
บริหารงาน
ต่างประเทศ

6

12

2

6

11

10

5

0

130,100

มี.ค.65

กลุม่ ความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ

1

2

12

10

6

-

3

150,000

มี.ค.65

กลุม่ ความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ

1

2

12

10

6

-

3
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

2. งบลงทุน

3. งบอุดหนุน

4. งบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ
1.การเจรจาและประชุมนานาชาติกรอบยูเนสโก
1. การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา
(Global Education Meeting)

8,062,525
4,391,525

5,234,080 11,346,465 16,982,655 41,625,725
3,530,550 7,078,565 9,062,155 24,062,795

1,951,925

1,042,100

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

3,966,950 5,202,850 12,163,825
1,231,500 1,231,500

ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

264,500

ม.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

2. การประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการ
เรียนรู้ (Global Networks of Learning
Cities)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

3. การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่า
ด้วยการศึกษา 2030 (Asia-Pacific Meeting
on Education 2030)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

392,000

392,000

ก.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

4.การประชุมอนาคตของการศึกษาเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ ั่งยืน

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

412,200

412,200

ก.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

777,600

มี.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

มิ.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

1. เพือ่ เข้าร่วมการประชุมและการเจรจาในระดับ
นานาชาติด้านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ 1. เพือ่ ใช้ประโยชน์จากกรอบ
สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก ใน
ความร่วมมือยูเนสโกในการ
ฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกภาคีเครือข่าย พัฒนาประเทศไทยและคนไทย
5. การประชุมอนาคตการศึกษา (Futures of
ยูเนสโก
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศ
Education)
2. หารือกับประเทศสมาชิกเพือ่ กาหนดทิศ
ไทยในเวทียูเนสโก
6. การประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพือ่ การ
ทางการดาเนินงาน/แผนงาน/กิจกรรมภายใต้
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาทีย่ ั่งยืน (ESD World Conference)
กรอบความร่วมมือของยูเนสโก
รับทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
3. ร่วมทบทวน ติดตามประเมินผลการ
สาหรับการพัฒนาการศึกษาและ
ดาเนินงานตามพันธกรณี และจัดทาข้อเสนอแนะ
สังคมทีย่ ั่งยืนของไทย
7. การประชุมเพือ่ จัดทาตัวชี้วดั ทางการศึกษา เพือ่ พัฒนาการดาเนินความร่วมมือระหว่างกัน
เพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน 2030
8.การประชุมทางการเมืองระดับสูงว่าด้วย
การพัฒาทีย่ ั่งยืน (วาระ 2030) (High-level
Political Forum on Sustainable
Development)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

264,500

777,600

กลุม่ ความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

815,850

815,850

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

950,400

950,400 พ.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

940,000

1

2

12

10

6

-

3

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

940,000

ก.ค.65
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

9.การประชุมคณะกรรมการสภาประสานงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการมนุษย์และ
ชีวมณฑล ครั้งที่ 34 (The 34th Session of
the International Coordinating Council
(ICC) of the Man and the Biosphere
(MAB) Programme)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

10. การประชุมเครือข่ายพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑล
ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Biosphere Reserves
Network (SeaBRnet) Meeting)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

11.การประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities
Network (UCCN) Annual Meeting)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

1. เพือ่ เข้าร่วมการประชุมและการเจรจาในระดับ
นานาชาติด้านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก ใน
ฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกภาคีเครือข่าย
12. การประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการ ยูเนสโก
2. หารือกับประเทศสมาชิกเพือ่ กาหนดทิศ
สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้
(Intergovernmental Committee for the ทางการดาเนินงาน/แผนงาน/กิจกรรมภายใต้
Safeguarding of the Intangible Cultural กรอบความร่วมมือของยูเนสโก
3. ร่วมทบทวน ติดตามประเมินผลการ
Heritage - ICH)
ดาเนินงานตามพันธกรณี และจัดทาข้อเสนอแนะ
เพือ่ พัฒนาการดาเนินความร่วมมือระหว่างกัน

1. เพือ่ ใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือยูเนสโกในการ
พัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศ
ไทยในเวทียูเนสโก
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
รับทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
สาหรับการพัฒนาการศึกษาและ
สังคมทีย่ ั่งยืนของไทย

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

13.การประชุมคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม (The
International Bioethics Committee IBC)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

14. การประชุมระหว่างภาคีของอนุสัญญา
นานาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการใช้สาร
ต้องห้ามในการกีฬา (The Conference of
Parties to the International Convention
against Doping in Sport)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
434,500

206,500

597,000

311,300

431,500

451,500

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

434,500

ก.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

206,500

ต.ค.64

1

2

12

10

6

-

3

597,000

มิ.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

311,300

ธ.ค.64

1

2

12

10

6

-

3

431,500

มิ.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

451,500

ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

กลุม่ ความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

15. การประชุมด้านการพัฒนาสื่อของยูเนสโก
(International Programme for the
Development of Communication: IPDC)
16. การประชุมสารนิเทศเพือ่ ปวงชน
(Information for All Programme: IFAP)
17. การประชุมมรดกความทรงจาแห่งโลก
ระดับภูมิภาค (MOWCAP)
18. การประชุมระดับโลกว่าด้วยทรัพยากร
ทางการศึกษาแบบเปิด (OER)
19.การประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย
ASPnet

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด
รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

1. เพือ่ เข้าร่วมการประชุมและการเจรจาในระดับ
นานาชาติด้านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก ใน
ฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกภาคีเครือข่าย
ยูเนสโก
2. หารือกับประเทศสมาชิกเพือ่ กาหนดทิศ
ทางการดาเนินงาน/แผนงาน/กิจกรรมภายใต้
กรอบความร่วมมือของยูเนสโก
3. ร่วมทบทวน ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามพันธกรณี และจัดทาข้อเสนอแนะ
เพือ่ พัฒนาการดาเนินความร่วมมือระหว่างกัน

20. การประชุมสานักเลขาธิการ
คณะกรรมการแห่งชาติ

1. เพือ่ ใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือยูเนสโกในการ
พัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศ
ไทยในเวทียูเนสโก
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
รับทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
สาหรับการพัฒนาการศึกษาและ
สังคมทีย่ ั่งยืนของไทย

ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

436,000

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

436,000

พ.ย.64 และ เม.ย.65

462,500

มิ.ย.65

462,500

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

338,700

338,700 พ.ค.65

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม
รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

371,000

371,000

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

2. การประชุมทีเ่ กี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

1. เพือ่ เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติใน
3. การประชุมข้อตกลงระหว่างประเทศว่า
ฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในการให้ข้อมูล
1. เพือ่ ใช้ประโยชน์จากกรอบ รายงานผลการเข้า
ด้วยผู้ลี้ภยั และข้อตกลงระหว่างประเทศเพือ่
เผยแพร่ และเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา
ความร่วมมือยูเนสโกในการ ร่วมประชุม
การโยกย้ายถิ่นฐานทีป่ ลอดภัย เป็นระเบียบ
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและ พัฒนาประเทศไทยและคนไทย
และปกติ (Global Compact on Refugees
พหุภาคี
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศ
- GCR & Global Compact for Safe,
ทัง้ มิติด้านเศรษฐกิจและสังคม
ไทยในเวทียูเนสโก
Orderly and Regular Migration - GCM) 2. เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กับองค์การระหว่างประเทศและพหุภาคี
รับทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
3. เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย สาหรับการพัฒนาการศึกษาและ
ด้านการเข้าถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและเท่าเทียม
สังคมทีย่ ั่งยืนของไทย
4. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม ครั้งที่ 9
รายงานผลการเข้า
(9th ASEM Education Ministers'
ร่วมประชุม
Meetings: ASEMME 9)
รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

ก.ค.65

กลุม่ ความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

343,025

686,050

1,029,075

ธ.ค.64, ก.ค.65, ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

655,100

655,100

1,310,200

พ.ย.64 และ ส.ค. 65

1

2

12

10

6

-

3

831,375 2,481,875

4,860,750
831,375 เม.ย.65

1

2

12

10

4

-

3

792,000

792,000

ก.ย.65

1

2

12

10

4

-

3

820,875

820,875

ก.ค.65

1

2

12

10

4

-

3

390,000

1. การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สถานภาพสตรี (Commission on the
Status of Women –CSW)

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

2. การเจรจาและประชุมนานาชาติภายใต้กรอบเอเปค - อาเซม - โออีซีดี

5. การประขุม OECD Education Policy
Committee

งบประมาณ จาแนกไตรมาส

1,157,500

831,375

กลุม่ ความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ

1,157,500

869,000

1,157,500

มี.ค.65

1

2

12

10

4

-

3

869,000

ก.ย.65

1

2

12

10

4

-

3
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

6. การประชุมสภาบริหารของโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA
Governing Board)

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด
รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

3. การเจรจาและประชุมนานาชาติกรอบความร่วมมือซีมีโอ - อาเซียน
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

390,000

สอดคล้อง

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

390,000 พ.ย.64

2,049,600

580,800

360,800

0

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

1

2

12

10

4

-

3

1,309,900 1,377,430 5,317,730
ต.ค.64-ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

1) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ ของซีมีโอ-ซีมีโอเซล

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

56,300

0

796,630 1,157,430
56,300

พ.ย.64

1

2

12

10

6

-

3

2) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซี
มีโอ–ซีมีโออินโนเทค (ออนไลน์)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

0

0

ต.ค.64

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

3) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
รายงานผลการเข้า
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมประชุม
1. เพือ่ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงาน
เพือ่ รับทราบข้อมูลรายงานผลการ
ด้านภาษาของซีมีโอ-ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา
ของศูนย์ฯ
ดาเนินงาน/แผนงานการ
2. เพือ่ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการ
ดาเนินงานองศูนย์ฯ โดยเข้าร่วม
พิจารณากาหนดนโยบายการ รายงานผลการเข้า
4) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ บริหารงานและติดตามประเมินผลการดาเนิน
บริหารงาน และการติดตาม ร่วมประชุม
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ/กิจกรรมของศูนย์ฯ
ด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ-ซีมีโอคีเท็ปด้าน 3. เพือ่ การอนุมัติแผนงานและงบประมาณในการ ประเมินผลการดาเนินโครงการ/
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
กิจกรรมของศูนย์ระดับภูมิภาค
คณิตศาสตร์
4. เพือ่ ให้การรับรองการรายงานผลการ
ของซีมีโอ เพือ่ ให้ศูนย์ฯ สามารถ
ดาเนินงานประจาปีของศูนย์ฯ ก่อนนาเสนอต่อที่ ดาเนินโครงการและกิจกรรมได้
5) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
รายงานผลการเข้า
ประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของซีมีโอ และสภา
อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมประชุม
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภา
การพัฒนาด้านการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ของซีมีโอ-ซีมีโอคีเท็ปด้าน
ซีเมค) พิจารณาให้การอนุมัติต่อไป
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
วิทยาศาสตร์
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

63,300

63,300

ก.ย.65

69,300

69,300

ก.ย.65

69,300

69,300

ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

6) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซี
มีโอ–ซีมีโอเรคแซม
7) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยภาษา
ของซีมีโอ – ซีมีโอเรลค์

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

58,300

58,300

ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

55,300

ต.ค.63

1

2

12

10

6

-

3

8) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
ฝึกอบรมและการจัดการศึกษาของซีมีโอ–ซีมี
โอรีแทรค

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

53,300

ส.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

กลุม่ ความ
ร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

55,300
53,300
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

9) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
อุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ - ซีมีโอไร
เฮด

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

62,300

62,300

ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

10) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
เรียนแบบเปิดของซีมีโอ – ซีมีโอซีโมเลค

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

70,300

70,300

ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

11) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
จัดการศึกษาพิเศษของซีมีโอ – ซีมีโอเซ็น

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

54,830

54,830

ก.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

12) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
เทคนิคและอาชีวศึกษาของซีมีโอ – ซีมีโอโวค
เทค

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

60,300

60,300

ก.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

51,300

ต.ค.64

1

2

12

10

6

-

3

51,300

ส.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

13) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
พัฒนาการศึกษาทางเทคนิคของซีมีโอ 1. เพือ่ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงาน
SEAMEO TED
ของศูนย์ฯ
14) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ 2. เพือ่ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาในชุมชนของซีมีโอ SEAMEO บริหารงานและติดตามประเมินผลการดาเนิน
CED
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์ฯ
15) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ 3. เพือ่ การอนุมัติแผนงานและงบประมาณในการ
ดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยและบทบาท ดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
4. เพือ่ ให้การรับรองการรายงานผลการ
สถาบันครอบครัวของซีมีโอ - SEAMEO
ดาเนินงานประจาปีของศูนย์ฯ ก่อนนาเสนอต่อที่
CECCEP
ประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของซีมีโอ และสภา
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภา
16) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
ซีเมค) พิจารณาให้การอนุมัติต่อไป
ชีววิทยาเขตร้อนของซีมีโอ – ซีมีโอไบโอทรอป

เพือ่ รับทราบข้อมูลรายงานผลการ
ดาเนินงาน/แผนงานการ
ดาเนินงานองศูนย์ฯ โดยเข้าร่วม
พิจารณากาหนดนโยบายการ
บริหารงาน และการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมของศูนย์ระดับภูมิภาค
ของซีมีโอ เพือ่ ให้ศูนย์ฯ สามารถ
ดาเนินโครงการและกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

51,300

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

51,300

กลุม่ ความ
ร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

70,300

70,300

ต.ค.64

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

63,300

63,300

ต.ค.64

1

2

12

10

6

-

3

63,300

ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

64,300

ต.ค.63

1

2

12

10

6

-

3

17) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
อาหารและโภชนาการของซีมีโอ – ซีมีโอเร
คฟอน

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

63,300

18) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
วิจยั และบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมี
โอ- ซีมีโอเซียร์ก้า

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

19) เครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วย
เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ ทรอปเมด เน็ตเวิร์ค

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

62,300

62,300

ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

20) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
การศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมี
โอ -ซีมีโอแชท

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

58,500

58,500

ก.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

64,300
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. ประชุมเพื่อดาเนินงานตามแผนงาน
การศึกษาของอาเซียน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

1.เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการ
เข้าร่วมประชุมหารือเพือ่ กาหนด
ปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนแนวปฏิบัติทดี่ ีระหว่าง แนวทางความร่วมมือในการ
กันในการจัดกิจกรรรมการพัฒนาตามแผนงาน พัฒนาการศึกษา
การศึกษาของอาเซียน
2. เพือ่ หารือและกาหนดกิจกรรมการพัฒนา
โอกาสและคุณภาพการศึกษาตามแผนงาน
การศึกษาของอาเซียน
3.เพือ่ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน
อาเซียนในทุกด้าน

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด
รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

1,161,600

580,800

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
580,800

580,800

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

2,904,000 ต.ค.64-ก.ย.65

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

1

2

12

10

6

-

3

กลุม่ ความ
ร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

3. การประชุม ASEAN - China
Education Cooperation Week

เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความ
เข้าร่วมประชุม หารือเพือ่ กาหนด รายงานผลการเข้า
ร่วมมืออาเซียน - จีนระดับนโยบายและ
แนวทางความร่วมมือในการ
ร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติทดี่ ีระหว่างอาเซียนและจีน พัฒนาการศึกษา

4. การประชุม ASEAN-Russia Forum on เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความ
Education
ร่วมมืออาเซียน - รัสเซียระดับนโยบาย และ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติทดี่ ีระหว่างอาเซียนและ
รัสเซีย

4.ประชุมเจรจาตามกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศระดับทวิภาคี
1. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
1. เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
การศึกษาระดับทวิภาคีกับสหพันธ์สาธารณรัฐ กรอบทวิภาคีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย
เยอรมนี
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ กาหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่ หารือการดาเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

2. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
1. เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
การศึกษาระดับทวิภาคีกับสาธารณรัฐประขา กรอบทวิภาคีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย
ชนจีน
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ กาหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่ หารือการดาเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

เข้าร่วมประชุม หารือเพือ่ กาหนด รายงานผลการเข้า
แนวทางความร่วมมือในการ
ร่วมประชุม
พัฒนาการศึกษา

729,100

527,200

0
ประชุมเจรจาหารือร่วมกาหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่ พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

750,150

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

970,340
607,540

0

729,100

ก.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

0

527,200

ต.ค.64

1

2

12

10

6

-

3

0 1,720,490
607,540

เม.ย.65

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

กลุม่ ความ
ร่วมมือทวิ
ภาคี

ประชุมเจรจาหารือร่วมกาหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่ พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

292,450

292,450

ม.ค.65
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับทวิภาคีกับประเทศญีป่ นุ่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

1. เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
กรอบทวิภาคีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ กาหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่ หารือการดาเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

ประชุมเจรจาหารือร่วมกาหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่ พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

4. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
1. เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
การศึกษาระดับทวิภาคีกับสหพันธรัฐมาเลเซีย กรอบทวิภาคีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ กาหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่ หารือการดาเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

ประชุมเจรจาหารือร่วมกาหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่ พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

5. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับทวิภาคีกับสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม

ประชุมเจรจาหารือร่วมกาหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่ พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

1. เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
กรอบทวิภาคีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ กาหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่ หารือการดาเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
362,800

265,200

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

362,800

พ.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

265,200

มี.ค.65

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

กลุม่ ความ
ร่วมมือทวิ
ภาคี

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

192,500

192,500

มี.ค.65
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)
3,646,000

1. การประชุม British Education Training 1. เพือ่ เป็นเวทีในการอภิปรายเกี่ยวกับการ
and Technology (Bett) Asia 2022
เปลีย่ นแปลงทางการศึกษา การค้นพบนวัตกรรม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. เพือ่ ส่งเสริมความเป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ และหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพือ่ พัฒนาการศึกษาไทย

เข้าร่วมอภิปรายการเปลี่ยนแปลง รายงานผลการเข้า
ทางการศึกษา การค้นพบ
ร่วมประชุม
นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพือ่
ส่งเสริมความเป็นหุน้ ส่วนความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศ
ต่าง ๆ และหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกเพือ่ พัฒนาการศึกษาไทย

2. การประชุมระดับโลกด้านการศึกษา 2022 1. เพือ่ เป็นเวทีในการนาเสนอวิสัยทัศน์ และ
(Education World Forum)
นโยบายด้านการศึกษาของไทย
2. เพือ่ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา รวมทัง้ การ
ดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการไทย
3. เพือ่ ส่งเสริมความเป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ และหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนของ
สหราชอาณาจักรเพือ่ พัฒนาการศึกษาไทย

เข้าร่วมการประชุมเพือ่ นาเสนอ รายงานผลการเข้า
แลกเปลี่ยนประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ด้านการศึกษา รวมทัง้ หารือใน
ระดับทวิภาคีกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน ของสหราช
อาณาจักร และนาผลทีไ่ ด้กลับ
ขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของไทย

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

1,703,530

4,217,900 4,106,300 13,673,730

380,430

380,430

ม.ค.65

1,410,100

พ.ค.65

1,410,100

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

กลุม่ ความ
ร่วมมือทวิ
ภาคี

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

54

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ 1. เพือ่ ตรวจสอบและติดตามการดาเนินโครงการ
ยูเนสโก (Executive Board Meeting) ครั้งที่ และงบประมาณของยูเนสโก
213 และ 214
2. เพือ่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการการดาเนินงานทัง้ 5 สาขา ได้แก่
การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์
และสื่อสารมวลชน
3. เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน
เวทีของยูเนสโก

ประเทศไทยซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น รายงานผลการเข้า
คณะกรรมการบริหารองค์การ
ร่วมประชุม
ยูเนสโกเพือ่ เข้าร่วมการประชุมฯ
ตรวจสอบและติดตามการดาเนิน
โครงการและงบประมาณ ให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ทัง้ 5 สาขา ได้แก่ การศึกษา
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม
สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในเวทีของยูเนสโก

4. การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่
41 (41st General Conference)

เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ
รายงานผลการเข้า
ของยูเนสโก ในฐานะประเทศ
ร่วมประชุม
สมาชิกตรวจสอบและติดตามการ
ดาเนินโครงการและงบประมาณ
ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ทัง้ 5 สาขา ได้แก่ การศึกษา
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม
สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในเวทีของยูเนสโก

5. การประชุมร่วมกับ World Bank

1. เพือ่ ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ
ยูเนสโกในการพัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. เพือ่ ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวที
ยูเนสโก
3. เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาสังคมทีย่ ั่งยืนของ
ไทย

เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดี
แสวงหา/พัฒนาแนวทาง รูปแบบความร่วมมือ กับภาคีครือข่ายและมีกิจกรรม
ด้านการศึกษากับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
การพัฒนาการศึกษาเพิม่ มากขึ้น

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

6. การประชุมร่วมกับ UNICEF สานักงานใหญ่ เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดี
แสวงหา/พัฒนาแนวทาง รูปแบบความร่วมมือ กับภาคีครือข่ายและมีกิจกรรม
ด้านการศึกษากับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
การพัฒนาการศึกษาเพิม่ มากขึ้น

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
2,807,800

2,807,800

3,646,000

1,323,100

1,298,500

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ

5,615,600

ต.ค.64/เม.ย.65

3,646,000

พ.ย.64

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

1,323,100

พ.ย.64

1,298,500

เม.ย.65

กลุม่ ความ
ร่วมมือทวิ
ภาคี

กลุม่ ความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

1

2

12

10

6

-

3

1

2
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6

-

3
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

3. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบ MOU หรือตามพันธกรณีดา้ นการศึกษา (โครงการกิจกรรมในประเทศ)
กลุ่มโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการการประชุมแลกเปลี่ยน
1. เพือ่ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้าน ครู ผู้บริหาร/ผู้จดั การสถานศึกษา ร้อยละความพึงพอใจ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษาของครู การพัฒนาการศึกษาและแนวปฏิบัติทดี่ ีที่
ของไทยและญีป่ นุ่ ได้แลกเปลี่ยน ของผู้เข้าร่วม
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาระหว่าง สอดคล้องกับการพัฒนาทีย่ ั่งยืนเป้าหมายที่ 4
เรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการ โครงการฯ ไม่น้อยกว่า
ไทยและญีป่ นุ่ เพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ระหว่างไทยและญีป่ นุ่
พัฒนาทีย่ ั่งยืนร่วมกันส่งผลให้เกิด ร้อยละ 80
ทีย่ ั่งยืน (เป้าหมายที่ 4)
2. เพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้ทสี่ ามารถนาไป
การสร้างเครือข่ายและความ
ประยุกต์ใช้กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของ
ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและประเทศ ทัง้ สองประเทศ
3. เพือ่ ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
ของในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างครู ผู้บริหารรวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)
25,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)
0

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
งบประมาณ

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

50,000 1,510,200 1,585,200
1,510,200

1,510,200

ส.ค.65

กลุม่ ความ
ร่วมมือทวิ
ภาคี

3

11

12

10

2

-

3

พ.ย. 64 - มี.ค65

กลุม่ ความ
ร่วมมือทวิ
ภาคี

3

11

12

1

6

7

3

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
1. โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน (JENESYS) ณ ประเทศ
ญีป่ นุ่

เพือ่ ให้นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความ
เข้าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับประเทศญีป่ นุ่ และตระหนัก
ถึงความสาคัญในการเป็นตัวแทนประเทศไทย
ตลอดจนแสดงออกในทางทีเ่ หมาะสมในการ
กระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างนักเรียนไทยและญีป่ นุ่

นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ความเข้าใจพืน้ ฐาน
เกี่ยวกับประเทศญีป่ นุ่ ภาษาและ
วัฒนธรรม ทาให้เกิดความเข้าใจ
อันดีระหว่างประชาชนของทัง้
สองประเทศความไว้วางใจ และ
อาจก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกันในอนาคตมากยิ่งขึ้น

ร้อยละเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ทเี่ ข้าร่วม
โครงการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

25,000

25,000
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์
ประจาปี 2565

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
1. เพือ่ สานต่อกิจกรรมการจัดค่ายเยาวชนไทยสิงคโปร์ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๔๒ และได้ผลัดกัน
เป็นเจ้าภาพจัดอย่างต่อเนือ่ งเป็นครั้งที่ 16 แล้ว
2. เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนและครูไทย-สิงคโปร์
ทีเ่ ป็นสมาชิกเครือข่าย “Partner School” ได้
ทาความคุ้นเคยและรู้จกั กันผ่านกิจกรรมทาง
วิชาการ นันทนาการ และทางวัฒนธรรม
3. เพือ่ เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนสมาชิก
เครือข่าย “Partner School” ได้พบปะหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ความร่วมมือทีจ่ ะเป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต

เป้าหมาย
ของโครงการ
นักเรียนและครูจากโรงเรียน
เครือข่าย Partner School ไทยสิงคโปร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ทีย่ ั่งยืนร่วมกันส่งผลให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายและความเข้าใจอัน
ดีระหว่างประชาชนของทัง้ สอง
ประเทศ

4. ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนด้านการศึกษา (โครงการ/กิจกรรมในประเทศ)
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ASEAN & 1. เพือ่ สร้างเครือข่ายนักเรียนในประเทศสมาชิก 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
EAS Students Exchange Programme อาเซียน
ระหว่างเยาวชนของประเทศ
2. เพือ่ เปิดโอกาสให้นักเรียนของประเทศสมาชิก สมาชิกอาเซียน
อาเซียนได้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 2. นักเรียนได้รับความรู้ทาง
และกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง
วิชาการ ทักษะทีจ่ าเป็น และการ
ทางวัฒนธรรมและค่านิยมในกลุ่มประเทศ
พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกอาเซียนทีส่ ามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กัน และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
3. เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ในสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ค่านิยม สามารถเรียนรู้เพือ่ การอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ การนาความรู้ดังกล่าว ร่วมกันในสังคม การอนุรักษ์
ไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ การร่วมมือกับชุมชนเพือ่
สิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้
ประโยชน์ รวมทัง้ การร่วมมือกับ
ชุมชนเพือ่ การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัด

งบประมาณ จาแนกไตรมาส
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ทเี่ ข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

0

สอดคล้อง

ระยะเวลา กลุม่ งาน
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.20 แผน

แผน แผนฯ

แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ
หลัก เร่งด่วน

ย. ศธ.

50,000

มิ.ย.65

กลุม่ ความ
ร่วมมือทวิ
ภาคี

3

11

12

1

6

7

3

0 2,304,000 2,304,000
2,304,000 2,304,000

ส.ค.65

กลุม่ ความ
ร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

3

12

12

1

6

7

3

50,000

0
1. สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
งบประมาณ

57

ภาคผนวก
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แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
ระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ระดับ 2
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(23 ประเด็นพัฒนา)

1. ความมั่นคง

1. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ 3.1) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง
2. ประเด็นการต่างประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2
ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
(4 แนวทางหลัก)

แผนปฏิรูปประเทศ
ฉบับปรับปรุง (Big Rock : BR)
(8 ธ.ค. ๒๕๖๓)
(13 ด้าน (62 Big Rock))

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
(10 ยุทธศาสตร์)

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 -2565)
(16 นโยบาย)

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
(12 นโยบายหลัก)

ระดับ 3

4. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ 3.4)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยที่ 3.1)
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.2)
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
(แผนย่อยที่ 3.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผนย่อยที่
3.4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
(แผนย่อยที่ 3.5) การส่งเสริมศักยภาพผูส้ ูงอายุ
12. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ 3.1) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(แผนย่อยที่ 3.1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ 3.5)
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนาบริการประชาชน
(แผนย่อยที่ 3.2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง
(แผนย่อยที่ 3.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(แผนย่อยที่ 3.5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แผนย่อยที่
3.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที่
3.1) การพัฒนากฎหมาย

1. เศรษฐกิจฐานราก (แนวทางย่อย 1.3) ความเจริญ
เศรษฐกิจหัวเมืองหลัก

3. ศักยภาพและคุณภาพชีวิต (แนวทางย่อย 3.1
ทักษะและการเรียนรู้

12. ด้านการศึกษา (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาค
ระดับปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) บริหารจัดการชายฝั่งทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
(บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ)

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ภาครัฐดิจิทัล
(2) โครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐ (3) บริหาร
ทรัพยากรบุคคลระบบเปิด (4) ความเข้มแข็งระดับพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม (5) จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใส
3. ด้านกฎหมาย (1) ปรับปรุงกฎหมายที่กระทบชีวิต
ประชาชน (3) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (4) ระบบราชการโปร่งใส (5) มาตรการ
ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาคระดับ
ปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่ การ
พัฒนาประเทศสู่ความมัน่ คงและยั่งยืน
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
7. การพัฒนาโครงการพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคมุ้ กันความมั่นคงภายใน
10. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการฯ ศธ. ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการฯ สป. ปี 2565

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

2. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 3)

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 5)

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 1, 2, 3, 4)

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม

4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 3)

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 1)

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (สอดคล้อง
ยุทธ์ ศธ.ที่ 4, 6)
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แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ
เป้าประสงค์
รวม
(Goal : G)
ตัวชี้วัดรวม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(Strategy: S)

เป้าประสงค์
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4..ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

G1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหาร
และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
(G1
S5)

G2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมีทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(G2
S1, S2, S3)

G3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
(G3
S4)

G4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
(G4
S3, S5)

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity &Transparency
Assessment)

S1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

1. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (ชัน้ ม.6)
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.2551 ระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบN-NET
แต่ละภาคเรียนเพิม่ ขึน้
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 ระดับดีขึ้นไป

S2. พัฒนากำลังคน การวิจยั เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. จำนวนครั้งทีป่ ระชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จดั
การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
2. จำนวนระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษา

S3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

S4. สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ

1. ผู้เรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ 1. ผู้เรียนได้รบั โอกาสทางการศึกษา
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ที่มคี ุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับ
1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อ
ความต้องการของตลาด แรงงานในพื้นที่
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
และภูมิภาค (อาทิ พื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยู่
ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
พระราชดำริ
การบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี บุคลากรวิจัยทางการศึกษา
คุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุม่ ชนต่างเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผเู้ รียน
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทสี่ มวัย ทักษะอาชีพและ
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้
ทักษะชีวิตทีเ่ ท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทลั รองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็น
กลุ่มเป้าหมาย
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง และสื่อการเรียนรูผ้ ่านระบบดิจิทลั
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ออนไลน์แบบเปิด ที่เหมาะสมต่อ
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) การเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
ตลอดชีวิต
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
ในแต่ละบริบท

(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติ
ใหม่ ฯลฯ)
4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา

1. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

S5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
1. หน่วยงาน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหาร
ราชการ/ให้บริการประชาชน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เชือ่ มโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการ
บูรณาการเชือ่ มโยงทุกระดับ รวมทัง้ การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพือ่ ยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
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