
                     
                     
                   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์              
และบุคลากรทางการศึกษา 

วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 

5. ส่งเสรมิและพฒันาระบบเทคโนโลยีดจิิทลั
เพื่อการศึกษา 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพือ่ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ) 
 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา                     
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ            

การแข่งขัน ของประเทศ 

4. คนไทยไดร้ับโอกาสในการเรียนรู ้
       อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

พันธกิจ  
 

เป้าประสงคห์ลัก  
29. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมของ

สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLIT 
และ DLTV   

30. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 

31. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของ
ประเทศที่ทันสมัย / เป็นปัจจุบัน 

22. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 
23. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
24. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นขึ้นไป 
25. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและ

การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

26. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-
5 ปี 

27. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู้ที่จัด
การศึกษาในรูปแบบ Life Long Learning  

28. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ ปวส. 
เพิ่มขึ้น     

 

ตัวชี้วัด 

1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ* 
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
3. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
5. ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน* 
7. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา* 
8. ผลผลิต : ผู้รับบริการศึกษานอกระบบ 
9. ผลผลิต : ผู้รับบริการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. ผลผลิต : ผู้รับบริการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
11. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
12. ผลผลติ : ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
13. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏิบัติการ 
14. ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการอุดหนนุ 
15. โครงการ : โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน 
ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนนุการศึกษา* 
 

 
 
 
 
 

 

1. ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2. ผลผลิต : ผู้รับบริการศึกษาตามอัธยาศัย* 
3. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง* 
4. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา* 
5. ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ผลผลิต : กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
6. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ* 
 
 
 
 
 

 

1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ* 
2.ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ* 
3.ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง* 
4. ผลผลิต : อาชีวศึกษาเอกชนได้รับการอุดหนุน 
5. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา* 
6. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา* 
7. ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
8. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
9. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
10. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
11. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา 
ที่ขาดแคลน 
12. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม 
13. ผลผลิต : ผลงานให้บริการวิชาการ 
14. โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ.) 
15. ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
16. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร ์
ฯลฯ 
 
14. ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
15. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู ้

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ* 
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐาน* 
4. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา* 
5. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ* 
6. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง* 
7. ผลผลิต : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา 
8. ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 
9. ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผลการประเมินระดับชาติในระดับการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ (NT)         
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ (O-net/V-net/N-net) เพิ่มขึ้น 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน     
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น จากปี 2559       

5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา   
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

6. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมิน
ตนเองระดับดีเยี่ยม 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ้นไปจาก สมศ. 

8. ร้อยละของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาน าร่อง
มีการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกร่วมกันด้วยระบบออนไลน์ 

 
 

 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน 

อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น          
 คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  

 

5. ระบบบรหิารจัดการการศึกษามปีระสทิธิภาพ       
ตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน 

4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้        
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

9. รอ้ยละของผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตาม
สาขาวิชาและภูมิล าเนาของอัตราเกษียณ 

10. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาล
ใจ ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการและการ
บริหารงานบุคคล 

 

32. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

33. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-
net/V-net/N-net) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 

34. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้าน
อาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น
ได้ 

35. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
36. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนา

และส่งเสริมการศึกษา 
37. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายได้รับการบริหาร

จัดการเพื่อเข้าสู่โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
 

13. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่
มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา  

14. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม 4) 

15. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (สหกิจศึกษา)                

16. จ านวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

17. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใน
สถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 

18. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อป ี
19. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ 

สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
20. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้

หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 

21. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับ
องค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ* 
2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ* 
3. ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ผลผลิต : ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมาย
โรงเรียนเอกชน 
5. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง* 
6. ผลผลิต : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
สวัสดิการ 
ท่ีเหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ 
 
 

 

1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ* 
2. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา* 
3. ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
4. โครงการ : โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. โครงการ : โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน 
6. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ* 
7. ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการอุดหนุน 
8. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา 
9. ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา* 
 
 
 

 

ผลผลิต/โครงการ
เทียบเท่าผลผลิต 

1พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล 

 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 หมายเหมายเหตุ  * ผลผลิต/โครงการ ทีต่อบสนองมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 
 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น          
 คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  

 

แผนงาน งปม. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนพื้นฐาน : 8,952.4800 
 แผนยุทธศาสตร์ : - 
 แผนบูรณาการ 8,500.8076 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพื้นฐาน : 9,481.4735 
 แผนยุทธศาสตร์ : - 
 แผนบูรณาการ 2,231.5144 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพื้นฐาน :55,113.7523 
 แผนยุทธศาสตร์ : 199.8921 
 แผนบูรณาการ 7,225.4011 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพื้นฐาน : 49,682.1678 
 แผนยุทธศาสตร์ :  - 
 แผนบูรณาการ 115,519.2268 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพื้นฐาน : 4,924.8097 
 แผนยุทธศาสตร์ : - 
 แผนบูรณาการ 3,990.2179 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพื้นฐาน : 7,705.3719 
 แผนยุทธศาสตร์ : - 
 แผนบูรณาการ 8,629.8825 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนัทางสังคม 

3. มีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 


