-คผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เป้าหมาย
หลัก

๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
๒. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๔. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความสุขในสังคม”

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัด และประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตาม
เกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
กิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มี
คุณธรรมจริยธรรม (1)
๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีความเป็นพลเมืองและ
พลโลก (2)

กลยุทธ์

๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัด
และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่
ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทัง้ ตารา
เรียนอิเล็กทรอนิกส์
๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองและพลโลกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของครูตามแผนการผลิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒. ร้อยละของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามแผน
การพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
ที่กาหนด
๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในหลักสูตรที่คุรสุ ภาให้การรับรอง และ
ผ่านการประเมินเพือ่ ต่ออายุใบประกอบ
วิชาชีพ
๔. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์
อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา
๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง
ครูประจาการทีส่ อนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน
คละชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
๔. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3)
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้ (4)
๓. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (5)
๔. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ (6)
๕. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (7)
๖. จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคน
กับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
๗. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้น
ต่อปี **
๘. ร้อยละของผูเ้ รียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
๙. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
๑. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แพทย์ และพยาบาล
๒. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและรองรับพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับ
ค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิต
และพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กร
ภายในและต่างประเทศ
๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ต.ค. 59)

ตัวชี้วัด
๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา **
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบ
ระดับชาติ
๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (1)
๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (2)
๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3)
๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ที่ทางานให้ (4)
๗. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (5)
๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ (6)
๙. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (7)
๑๐. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี (8)
๑๑. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9)
๑๒. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี (10)
๑๓. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11)
๑๔. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (12)

2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การศึกษา

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด
๑. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี (8)
๒. ร้อยละของกาลังแรงงานทีส่ าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9)
๓. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ
๑๕–๑๗ ปี (10)
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนพิการที่ขึ้นทะเบียน
คนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษา
๕. ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรม/พัฒนา
ทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนาความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
๖. จานวนผู้รบั บริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มี
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย
ระบบ DLIT,DLTV,ETV มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ากว่า ๓๐ Mbps
๓. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็น
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อ
เอกชน (11)
๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือนาไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
๓. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิม่ ขึ้น
๔. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (12)
๕. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๖. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ
เพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย

๑. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึง
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ
ต้องการพิเศษ
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้ รียนทุกกลุ่ม
เป้าหมาย
๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง
๔. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
๕. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการ
ได้อย่างทั่วถึง

๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่
ทันสมัย และไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
๒. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูล
กลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดย
เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือ
สื่อการเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นามาใช้
เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน
อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง

๑. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม
ความโปร่งใส ทัง้ ในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่
ระดับภาค/จังหวัด
๒. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มี
ประสิทธิภาพ
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้าง
อาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบ
ในการจัดการศึกษา รวมทัง้ สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
๕. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ
และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กร
ทั้งภายในและต่างประเทศ
๖. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นสถานศึกษา
นิติบุคคลในกากับ

