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การศึกษาวิจัย เรื่อง
“ข้อเสนอในการพัฒนานโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบสอบถามสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2
สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 3
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
คาชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ข้อ
1

ข้อคาถาม
เพศ
 ชาย

2

 หญิง

อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 ระหว่าง 20 – 40 ปี
 ระหว่าง 41 – 60 ปี
 60 ปีขึ้นไป

3

สถานะ
 สภานักเรียน
 ครู
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ผู้บริหารการศึกษา
 บุคลากรทางการศึกษา (สพท. และโรงเรียน)
 ศึกษานิเทศก์
 บุคลากรใน สพฐ. (ส่วนกลาง)
 กรรมการสถานศึกษา

ข้อ

4

ข้อคาถาม
 ผู้ปกครองนักเรียน / เครือข่ายผู้ปกครอง
 ผู้จัดการศึกษาตามมาตรา 12
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...
หน่วยงานที่สังกัด
 สพฐ. (ส่วนกลาง)
 สพป. (ปฏิบัติงานที่เขตพื้นที่)
 สพม. (ปฏิบัติงานที่เขตพื้นที่)
 โรงเรียนประถมศึกษา
 โรงเรียนขยายโอกาส
 โรงเรียนมัธยมศึกษา
 โรงเรียนในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...

ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม : กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด โดย
ระดับ 5 หมายถึง - สภาพปัจจุบันที่มีการดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด
- สภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้มีการดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง - สภาพปัจจุบันที่มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก
- สภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง - สภาพปัจจุบันที่มีการดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง
- สภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้มีการดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง - สภาพปัจจุบันที่มีการดาเนินการอยู่ในระดับน้อย
- สภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้มีการดาเนินการอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง - สภาพปัจจุบันที่มีการดาเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
- สภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้มีการดาเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อ

ข้อคาถาม

นโยบายด้านความปลอดภัย
(Safety)
1

การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานด้าน
ความปลอดภัยสาหรับนักเรียน ครู และ
บุคลากรที่ชัดเจน

2

การกาหนดหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบ
งานด้านความปลอดภัยของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยตรงจาก
สพฐ.

3

การกาหนดมาตรการหรือแนวทางในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเป็น
รูปธรรมจาก สพฐ.

4

การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมด้านความปลอดภัยของ
สพฐ. มีความเหมาะสม เพียงพอ

สภาพปัจจุบัน
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สภาพที่พึงประสงค์
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ข้อ
5

ข้อคาถาม
ความสามารถในการปรับตัวตามวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) ของครูและบุคลากร
มีความเหมาะสม

6

การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยของนักจิตวิทยาในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาไปสู่โรงเรียนได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที

7

การส่งเสริมและบูรณาการเนื้อหาทาง
วิชาการในการเรียนการสอนกับความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิตมีความเหมาะสม

8

การนานโยบายด้านความปลอดภัยไป
ปฏิบัติหรือใช้อย่างทั่วถึงตั้งแต่ระดับ สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

9

ความรู้ ความเข้าใจในการรับมือกับภัย
ฉุกเฉิน และการดูแลความปลอดภัยให้แก่
นักเรียนของครูและบุคลากร

10 การมีบุคลากรที่ดูแลงานด้านความ
ปลอดภัยอย่างเพียงพอในหน่วยงาน
11 การประสานความร่วมมือของ สพฐ. กับ
ภาคีเครือข่าย องค์กร ชุมชนในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย
12 การมีแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉินหรือแผน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ และมี
การดาเนินงานตามแผน ของหน่วยงาน
13 การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของ
สพฐ. เป็นไปได้อย่างทันท่วงที
14 การมีส่วนร่วมเพื่อดาเนินการด้านความ
ปลอดภัยของครู ผู้เรียน และผู้บริหาร
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ข้อ

ข้อคาถาม

15 การปรับสภาพแวดล้อมเพื่ออานวยความ
สะดวกต่อผู้รับบริการของหน่วยงาน
16 การนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และกลไกในการดูแลความปลอดภัยมาใช้
กับนักเรียน ครู และบุคลากร เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
17 การมีระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยที่ครอบคลุม สามารถป้องกันภัย
พิบัติและภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ
18 การนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามา
สนับสนุนด้านความปลอดภัยของผู้เรียน
ครูและบุคลากร
19 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร
กับหน่วยงานอื่น เพื่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพทางการศึกษา
20 ความตระหนักในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียนของครูและบุคลากร
21 การสนับสนุนทรัพยากรด้านความ
ปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก
22 การผลักดันจากภาคสังคม ทาให้ครู
บุคลากร และนักเรียนเกิดความตระหนัก
ในเรื่องความปลอดภัย
23 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
ออนไลน์ในปัจจุบัน ช่วยสนับสนุนด้าน
ความปลอดภัยให้กับครู บุคลากร และ
นักเรียน

สภาพปัจจุบัน
1

2

3

4

สภาพที่พึงประสงค์
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ข้อ

ข้อคาถาม

24 ความสามารถในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า
ของหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
25 ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนต่อนักเรียน ครู และบุคลากร
26 การออกกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศ ที่
สนับสนุนด้านความปลอดภัยให้กับ ครู
บุคลากร และนักเรียน
27 การออกกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศ
เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา เช่น ข่าวสารเท็จ การเกิด
โรคระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา (Inequal)
28 การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานด้าน
โอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาที่มีความชัดเจน
29 การกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่
เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
30 การกาหนดแนวทาง และกระบวนการใน
การนานักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีประสิทธิภาพ

สภาพปัจจุบัน
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ข้อ

ข้อคาถาม

31 การกาหนดแนวทาง และกระบวนการใน
การส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น
32 การกาหนดแนวทาง และกระบวนการใน
การส่งต่อนักเรียนพิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
33 การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเด็กพิการและ
ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง
34 การติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน เพื่อนากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
35 การนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เช่น ข้อมูล
นักเรียน ครู สถานศึกษา ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
36 การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA)
ในการสนับสนุนการติดตามนักเรียนให้
เข้าถึงการจัดการศึกษา
37 การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (BIG DATA) เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ด้านการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
38 ความเข้าใจของบุคลากรในการจัด
การศึกษาตามมาตรา 12
(มาตรา 12 หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ และสถานประกอบการ ตามความในมาตรา
12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ที่บัญญัติให้องค์กรอื่นนอกเหนือจากรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามที่กาหนดในกฎกระทรวง)
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ข้อ

ข้อคาถาม

39 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการ
จัดการศึกษาของครูให้แก่นักเรียนสาหรับ
การประกอบอาชีพในอนาคต
40 ความเชี่ยวชาญและทักษะของครูในการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
41 การกาหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปีและ
นโยบายด้านการศึกษาอื่นๆ จากภาค
การเมือง ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา
42 ความพร้อมด้านเศรษฐกิจและรายได้ของ
ผู้ปกครองมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริม
บุตรหลานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
43 การสนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาจาก
สังคม ชุมชนในบริเวณโรงเรียน ทาให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
44 ความตระหนักในเรื่องโอกาสและความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาของสังคม ชุมชน
45 การได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา หรือกองทุน
อื่น ๆ สาหรับนักเรียนยากจน ทาให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น
46 การจัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะเพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ มีความ
เพียงพอ
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ข้อคาถาม

47 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาค
สังคมในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ทุกประเภท
48 การมีเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ทุกพื้นที่
เข้าถึงการจัดการศึกษาได้มากขึ้น
49 การเดินทางมายังสถานศึกษา มีความ
สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมต่อนักเรียน
ครู และบุคลากร
50 การบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษา และการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนที่
มีความแตกต่างได้
51 การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ
มีผลต่อผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
สู่ระบบการศึกษา

นโยบายด้านคุณภาพ (Quality)
52 การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน
เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างชัดเจน
53 จานวนโครงการ/กิจกรรมมีความ
เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่นักเรียน
อย่างแท้จริง
54 การพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
คุณลักษณะประจาตาแหน่ง หรือวิชาชีพ
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55 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้แก่
นักเรียนที่มีความหลากหลาย และมีความ
ถนัดที่แตกต่างกัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
56 การส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนให้มีทักษะ
อาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างมีคุณภาพ
57 การส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากร เนื้อหา
ด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
58 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การนาผลการวิจัยมาใช้จริงของหน่วยงาน
ใน สพฐ.
59 การมีเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ
นักเรียนและโรงเรียนที่เป็นมาตรฐาน
60 การมีรูปแบบการวัดและประเมินผลในชั้น
เรียนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ
นักเรียนรายบุคคล
61 การนิเทศ กากับ ติดตามตามเพื่อให้เกิด
คุณภาพการศึกษาตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
62 การส่งเสริมความสามารถด้านภาษาและ
การสื่อสารให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ
63 การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
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64 การทางานร่วมกันเป็นทีมของครูและ
บุคลากรในหน่วยงาน
65 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม ส่งผลให้ได้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
66 การบูรณาการด้านข้อมูล แผนงาน และ
การทางานระหว่าง สพฐ. หน่วยงานใน
สังกัด และสถานศึกษา ทั้งในแนวราบและ
แนวดิ่ง
67 การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารส่งผลต่อ
ความต่อเนื่องในการทางาน*
68 การจัดสรรอัตรากาลังครูและบุคลากรมี
ความเหมาะสมกับภาระงานใน
สถานศึกษา
69 การคัดเลือก/โยกย้ายผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร มีมาตรฐานและเหมาะสม
70 ความสามารถในการปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ของครูและ
บุคลากร
71 ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรา
12
72 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
73 การได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพของ
ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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74 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการ
จัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร
75 ความสามารถของครูและบุคลากรในการ
วิเคราะห์งาน การสังเคราะห์งาน การคิด
เชิงเหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
76 ความเป็นเอกภาพของนโยบายต่าง ๆ จาก
รัฐบาล และโครงการ/กิจกรรมที่เกิดข้น
สามารถขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
77 การกาหนดแผนระดับชาติด้านการศึกษา
เช่น แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษา
78 กระบวนการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา
และนักเรียน
79 การมีระบบสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีด้าน
วิชาการ การเรียนการสอนที่ทันสมัย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
80 การเกิดโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาที่คล่องตัวขึ้น
81 การใช้กลไกทางกฎหมายการศึกษา
เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ
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นโยบายด้านประสิทธิภาพ
(Efficient)
82 การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาที่เกิดขึ้น
83 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบอย่างเพียงพอ
84 การทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมาย
ประกาศกระทรวง หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
85 การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ประกาศกระทรวง หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายของหน่วยงานที่ท่านสังกัด
หรือเกี่ยวข้อง
86 การมีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม
และการมอบหมายงานที่ตรงกับลักษณะ
งาน (Job Description) (ตอบในภาพของ
หน่วยงานที่สังกัดหรือเกี่ยวข้อง)
87 ความยืดหยุ่นของขนาดองค์กรที่เหมาะสม
คล่องตัว และยืดหยุ่น สามารถตอบสนอง
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และรับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างทันท่วงที (ตอบ
ในภาพของหน่วยงานที่สังกัดหรือ
เกี่ยวข้อง)
88 การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบ cloud
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89 การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้ง
Hardware และ Software ที่มีความ
ทันสมัยและเพียงพอเพื่อรองรับการ
ทางานและการจัดการเรียนการสอน
90 การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการที่เหมาะตามบริบทของโรงเรียน/
หน่วยงาน
91 การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
เช่น โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม หรือโรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ มีความต่อเนื่อง
และชัดเจน มีประสิทธิภาพ
92 การใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกันของหน่วยงานใน สพฐ.
93 การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการ
ทางานได้อย่างทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ
94 การประเมินประสิทธิภาพการทางานของ
ครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาและสอดคล้องกับการทางาน
95 การมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขนาด
ใหญ่ (Big Data) ที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของ สพฐ.
96 การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สพฐ. และหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
97 การมีขั้นตอน/คู่มือการทางานที่ชัดเจน ใน
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
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98 การหมุนเวียนตาแหน่ง ความรับผิดชอบของ
ครูและบุคลากรเพื่อสร้างความสมดุลในการ
ทางาน
99 การนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของ สพฐ.
ไปสู่การปฏิบัติได้จริง ของครูและบุคลากร
100 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
101 การมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความต้องการ
จาเป็นของนักเรียนทั่วไป นักเรียนพิการ และ
นักเรียนด้อยโอกาส ของครูและบุคลากร
102 ทัศนติในการทางานที่ตรงกันของครูและ
บุคลากรในหน่วยงาน
103 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร
104 การปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรที่มีความ
แตกต่างทางช่วงวัยมีความราบรื่น ไร้
อุปสรรคในการทางาน
105 การส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ระบบราชการ 4.0 และการ
ให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
106 การกาหนดนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลที่สอด
รับกับกระแสสังคมในด้านการศึกษาได้อย่าง
ทันท่วงที
107 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนอื่น ๆ ภายนอกที่มีภารกิจใกล้เคียง ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยไม่ก่อให้เกิด
ภาระเพิ่มเติม เช่น การประเมิน การกรอก
ข้อมูลต่าง ๆ
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108 การนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้า
109 โรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ส่งผลต่อการเพิ่ม
งบประมาณด้านการศึกษา
110 ความยืดหยุ่นของกฎหมายต่าง ๆ ที่
สนับสนุนให้เกิดการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ยืดหยุ่น และ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
111 การมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อ
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาที่มีความเหมาะสม
112 การบังคับใช้กฎหมายด้านการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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