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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด
ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  
มีข้อมูลส าคัญ  ประกอบด้วย 1) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี )  
2) ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564             
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 5) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ           
6) จุดเน้น เชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญ เศรษฐศิลป์ )                         
7) ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579)  8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560–
2564) 9) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          
10) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
12) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการระดม         
ความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดท าเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ได้จัดท าเป็นสาระส าคัญ เพ่ือการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 

  

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2.  เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
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3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ       

ที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการเรียน   

การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด

การศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและครูใน

สาขาวิชาที่ขาดแคลน   
9. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
10.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
11.   เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

แพทย์ และพยาบาล  
12.   เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลั งคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
13.   ส่งเสริมภาพลักษณ์ การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ 

ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
14.   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ    
15.   เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
16. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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17. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ      

18. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

19. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
กว้างขวาง   

20. จดัหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
21. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง    
22. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน 

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
23. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของ

ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา ให้เป็น เอกภาพ  เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน  

24. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ เรียน สถานศึกษา         
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

25. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง         
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

26. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค /จังหวัด 

27. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
28. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  ลดความเหลื่อมล้ า     

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
29. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ งสนับสนุน  

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
30. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย /ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ

องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
31. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
1. ผลการประเมินระดับชาติในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบ

ระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  
2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/    

N-net) เพ่ิมขึ้น 
3.   ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของ 

IMD ดีขึ้น จากปี 2559       
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
6.    ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม 
 
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ. 
8. ร้อยละของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาน าร่องมีการประเมินคุณภาพ

ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกันด้วยระบบออนไลน์ 

ร้อยละ 3 
 

ร้อยละ 3 
 

ร้อยละ 100 
 

ดีขึ้น 2 อันดับ 
 

รอ้ยละ 100 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 100 

 

สพฐ. 
 

สพฐ. 
 

สป.(สช./กศน.) 
สพฐ./สกอ./สอศ. 
 

สกศ. 
 

ทุกหน่วย 
สป. (สช./กศน.) 
สพฐ./สกอ./สอศ. 
 

ทุกหน่วย 
สอศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
9. ร้อยละของผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตามสาขาวิชาและภูมิล าเนา 

ของอัตราเกษียณ 
10. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ  
ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจ 
ต่อระบบสวัสดิการและการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

ร้อยละ 25 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 
 

สกอ. 
 

สพฐ./สกอ./ 
สอศ. 

 
คส. 

 
กคศ./สกสค. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
13. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
14. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา 

ต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม 4) 
15. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน             

(สหกิจศึกษา)                
16.  จ านวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
17. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา      

ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 
18. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 

 
19. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ได้รับ       

การเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
20. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
21. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้ง

ในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 
 

45:55 
 

ไม่ต่ ากว่า 
45,000 คน 
13,100 คน 

 
 
 

ร้อยละ 30 
ร้อยละ 30  

จากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 65 
 

120 องค์กร/
หน่วยงาน 

สอศ./สกอ. 
 

สป.(ศทก.) 
 

สกอ. 
 

สสวท./มวส. 
สพฐ. (รร.
จุฬาภรณ์/
รร.สังคีตฯ) 

สกอ. 
สอศ. 

 

สกอ./สคพ. 
  

สกอ./สอศ. 
 

สอศ./สคพ. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
22. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 
23. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

อายุ 15-17 ปี 
24. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขึ้นไป 
25. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการ

ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ

10.2 ปี 
ร้อยละ 83 

 
ร้อยละ 57 

 
ร้อยละ 100 

 
 

สกศ. 
สป.(ศทก.) 

 
สกศ. 

 
สป.(สช./กศน.) 
/สพฐ./สอศ. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

สังคมในปัจจุบัน 
26. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
27. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู้ที่จัดการศึกษา          

ในรูปแบบ Life Long Learning  
28. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ ปวส. เพิ่มข้ึน     

 
ร้อยละ 80 

จ านวน 
18,000,000 คน 

ร้อยละ 65 

 
สป.(ศทก.) 
สป.(กศน.)  

/สกอ. 
สอศ./สกอ. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
29. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของสถานศึกษาที่มี 

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLIT และ DLTV   
 

30. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 
ไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 

31. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย /       
เป็นปัจจุบัน 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
 
 

ร้อยละ 50  
ของสถานศึกษา 

4 ฐานข้อมูล 
 

สพฐ. 
 
 

สป.(ศทก.) 
 

สป.(ศทก.) 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
32. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 
33. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/     

N-net) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
34. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงาน
ท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

35. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
36. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและ 

ส่งเสริมการศึกษา 

37. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายได้รับการบริหารจัดการเพ่ือ
เข้าสู่โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 ร้อยละ 3     

 
ร้อยละ 80 

 
 

74:26 
3,042 

องค์กร/หน่วยงาน 

595 โรง 
 

ทุกหน่วย 
 

สทศ. 
 

สป.(กศน.)/ 
สกอ.(วชช.)/ 

สอศ.  
สป.(ศทก.) 

สอศ. 
 

สพฐ. 

 
 

 
 


