หน ้าที่ 1
กพร. 01

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หน่ วยงาน : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
รหัสอ้างอิง
03-03-000-000

เป้ าหมายเชิงนโยบาย
กลยุทธ์- วิธีการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
ยุทธศาสตร์หน่ วยงาน

กลยุทธ์ - วิธีการ (กรม)

เป้ าหมายเชิงนโยบาย : คนไทยทุกกลุม่ ทุกวัยมีโอกาสได้รบั
การศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างทัว่ ถึง เป็ นธรรม
กลยุทธ์-วิธกี าร : -

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
ยุทธ์ศาสตร์หน่ วยงาาน : ขยายโอกาสทางการศึกษา

สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุ นทุนการศึกษา
และค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและระบบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อ
พัฒนาระบบเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์การปรับ
ระบบการวัดประเมินผูเ้ รียน การจัดกระบวนการเรียนรู ้
ที่ยดื หยุน่ และหลากหลาย เพื่อให้ประชาคมทุกคน ทุก
เพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ
สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัง้ ในระบบและนอกระบบการศึกษาในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรูท้ ่ มี คี วามยืดหยุน่
และหลากหลาย นาไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

01-01-000-000

เป้ าหมายเชิงนโยบาย : ประชาชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพให้
สามารถพึ่งตนเอง มีรายได้พอเพียงต่อการดารงชีวติ และมีการ
กระจายรายได้ท่ เี ป็ นธรรม และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
กลยุทธ์-วิธกี าร : -

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุ นการศึกษา
ยุทธ์ศาสตร์หน่ วยงาาน : พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

03-03-000-000

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวติ และทักษะการดารงชีวติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน -ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถชี วี ติ ของประชาชนใน
พื้นที่อย่างทัว่ ถึงและครอบคลุมกลุม่ เป้ าหมายอย่างมี
คุณภาพ

เป้ าหมายเชิงนโยบาย : ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาที่มคี ุณภาพ
มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
กลยุทธ์-วิธกี าร : -

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รียน ครู
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
ยุทธ์ศาสตร์หน่ วยงาาน : พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทัง้ ระบบ

พัฒนาครู ทงั้ ระบบ
ปรับระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ให้สามารถดึงดู ดคนเก่งและดี มีใจรักใน
วิชาชีพครู มาเป็ นครู รวมทัง้ สอดคล้องกับความต้องการ
ทัง้ ในระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อ
ขจัดปัญหาการขาดแคลนครู รวมทัง้ เร่งผลิตและพัฒนา
ครู สาขาขาดแคลนโดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

หน ้าที่ 2
กพร. 01

รหัสอ้างอิง

เป้ าหมายเชิงนโยบาย
กลยุทธ์- วิธีการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
ยุทธศาสตร์หน่ วยงาน

กลยุทธ์ - วิธีการ (กรม)
พัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินวิทยะฐานะตาม
สมรรถนะวิชาชีพครู ให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียน

ยุทธ์ศาสตร์หน่ วยงาาน : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู ้

พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและตาราเรียนทุกระดับให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีเนื้อหาสาระเชื่อมโยง
ความรูท้ ่ เี ป็ นสากลกับภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการอ่านและสนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้นและภาษา
ถิ่นของกลุม่ ประเทศอาเซียน
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดว้ ยการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ตงั้ แต่ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน การ
อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันเป็ นระบบ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรูใ้ ห้มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกลุม่ เป้ าหมายที่
หลากหลายได้อย่างทัว่ ถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลกลางและศู นย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
สื่อการศึกษาที่สามารถสืบค้น และเข้าถึงสื่อการศึกษาที่มี
เนื้อหาและรู ปแบบหลากหลายได้ตลอดเวลา โดย -แผน
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพ-ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส่ อื การศึกษา-จานวนสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่พฒั นา
การเตรียมการเข้าสูส่ งั คมโลก
ผลิตและพัฒนาคุณภาพกาลังคนรองรับการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
เร่งพัฒนากาลังคนให้มคี วามรู ้ ทักษะและสมรรถนะใน
การปฏิบตั งิ านในแต่ละสาขาอาชีพ ที่เน้นทักษะด้านภาษา
และการจัดทามาตรฐานคุณวุฒวิ ชิ าชีพและมาตรฐาน
ฝี มอื แรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อม
ในการเปิ ดเสรีประชาคมอาเซียน
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนโดยจัดหาเทึโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนนาร่องชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ ี 1 ปี การศึกษา 2555 และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ให้กบั โรงเรียนนาร่องที่กาหนด
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี
เนื้อหาเหมาะสมเพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

หน ้าที่ 3
กพร. 01

รหัสอ้างอิง

เป้ าหมายเชิงนโยบาย
กลยุทธ์- วิธีการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
ยุทธศาสตร์หน่ วยงาน

กลยุทธ์ - วิธีการ (กรม)
พัฒนาทักษะครู และนักเรียนให้สามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
ยุทธ์ศาสตร์หน่ วยงาาน : ขยายโอกาสทางการศึกษา

สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุ นทุนการศึกษา
และค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและระบบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อ
พัฒนาระบบเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์การปรับ
ระบบการวัดประเมินผูเ้ รียน การจัดกระบวนการเรียนรู ้
ที่ยดื หยุน่ และหลากหลาย เพื่อให้ประชาคมทุกคน ทุก
เพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ
สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัง้ ในระบบและนอกระบบการศึกษาในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรูท้ ่ มี คี วามยืดหยุน่
และหลากหลาย นาไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุ นการศึกษา
ยุทธ์ศาสตร์หน่ วยงาาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา

บริหารจัดการกลยุทธ์โดยพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรูใ้ ห้มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกลุม่ เป้ าหมาย
ที่หลากหลายได้อย่างทัว่ ถึง

01-01-000-000

เป้ าหมายเชิงนโยบาย : นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ ี ๑
ทุกคนได้รบั เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และ สามารถ
เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์-วิธกี าร : -

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รียน ครู
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
ยุทธ์ศาสตร์หน่ วยงาาน : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู ้

พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและตาราเรียนทุกระดับให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีเนื้อหาสาระเชื่อมโยง
ความรูท้ ่ เี ป็ นสากลกับภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการอ่านและสนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้นและภาษา
ถิ่นของกลุม่ ประเทศอาเซียน
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดว้ ยการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ตงั้ แต่ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันเป็ นระบบ

หน ้าที่ 4
กพร. 01

รหัสอ้างอิง

เป้ าหมายเชิงนโยบาย
กลยุทธ์- วิธีการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
ยุทธศาสตร์หน่ วยงาน

กลยุทธ์ - วิธีการ (กรม)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรูใ้ ห้มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกลุม่ เป้ าหมาย
ที่หลากหลายได้อย่างทัว่ ถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลกลางและศู นย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
สื่อการศึกษาที่สามารถสืบค้น และเข้าถึงสื่อการศึกษาที่มี
เนื้อหาและรู ปแบบหลากหลายได้ตลอดเวลา โดย -แผน
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ที่มปี ระสิทธิภาพ-ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่ อื การศึกษาจานวนสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่พฒั นา
การเตรียมการเข้าสูส่ งั คมโลก
ผลิตและพัฒนาคุณภาพกาลังคนรองรับการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
เร่งพัฒนากาลังคนให้มคี วามรู ้ ทักษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านในแต่ละสาขาอาชีพ ที่เน้นทักษะด้าน
ภาษา และการจัดทามาตรฐานคุณวุฒวิ ชิ าชีพและ
มาตรฐานฝี มอื แรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมในการเปิ ดเสรีประชาคมอาเซียน
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนโดยจัดหาเทึโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนนาร่องชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ ี 1 ปี การศึกษา 2555 และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ให้กบั โรงเรียนนาร่องที่กาหนด
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี
เนื้อหาเหมาะสมเพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
พัฒนาทักษะครู และนักเรียนให้สามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

