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  คํานํา  
 

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนการดําเนินการเพื่อใหทราบถึงความกาวหนา ความสําเร็จของการนําแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ไปสูการปฏิบัติ ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
และขอเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ และนําสูการปฏิบัติ                   
ในระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมท้ังเปนฐานขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายในการขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษาของผูบริหาร และเพื่อเผยแพรรายงานการประเมินผล              
ดานการศึกษาตอหนวยงานตาง ๆ และสาธารณชนไดรับทราบ และนําไปใชประโยชนในงานดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะทํางานจากทุกหนวยงานในสังกัดและในกํากับ
กระทรวงศึกษาธิการและผูเกี่ยวของท่ีใหความรวมมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล                       
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนอยางดียิ่ง 
และหวังวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการศึกษาใหบรรลุผล
ตามเปาหมายท่ีคาดหวังตอไป 
 
 
                                                                  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดวิสัยทัศน “คนไทย
ไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทาทันในเวทีโลก” มุงดําเนินงานภายใต              
3 พันธกิจ คือ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูสากล เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน 
อยางเสมอภาค และพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดเปาประสงคของแผนฯ จํานวน 
13 เปาประสงค ภายใตการขับเคล่ือน 9 ยุทธศาสตร 27 กลยุทธ และ 37 ตัวบงช้ี เปนตัวช้ีวัดการบรรลุ
เปาหมายของผลการดําเนินงาน 

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในครั้งนี้               
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป งบงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรูปแบบการประเมินท่ีใชในครั้งนี้ 
ประยุกตใชรูปแบบการประเมินของไทเลอร เปนการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีคาดหวังหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวลวงหนา
กับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริงหรือผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน   

ประเด็นเนื้อหาท่ีมุงศึกษา มุงประเมิน ใน 2 ประเด็น ประกอบดวย 1) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมและจําแนกรายยุทธศาสตร                
และ 2) ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                       
ของกระทรวงศึกษาธิการ   

รูปแบบการประเมิน ประยุกตใชรูปแบบการประเมินของไทเลอร ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินท่ีเนน                    
การตรวจสอบวาผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการนั้นหรือไม เปนการเปรียบเทียบ
ผลลัพธท่ีคาดหวังหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวลวงหนากับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริงหรือผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึน  

วิธีการประเมิน เปนการศึกษาโดยวิเคราะหจากเอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ 
โดยมีการวิเคราะหขอมูลการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 1) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสรุปผลการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร ใชสถิติพื้นฐาน อาทิ คาเฉล่ีย คารอยละ และ 2) วิเคราะหขอมูล                    
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  
เกณฑการประเมิน พิจารณาจากผลท่ีดําเนินงานเทียบกับคาเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคตามมิติประเด็น
ยุทธศาสตรในภาพรวมและจําแนกรายยุทธศาสตร  

สรุปผล จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมและจําแนกรายยุทธศาสตร จํานวน 9 ยุทธศาสตร 13 เปาประสงค และ    
23 ตัวช้ีวัด  มีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
 1. ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                    
ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม พบวา กระทรวงศึกษาธิการมีผลการดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จ                       
ตามเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 16 ตัวช้ีวัด มีความสําเร็จในภาพรวมคิดเปนรอยละ 69.56                  
และเม่ือจําแนกรายยุทธศาสตร 9 ยุทธศาสตร พบวา มียุทธศาสตรท่ีสามารถขับเคล่ือนใหบรรลุผลสําเร็จ                   
ตามเปาหมายของตัวช้ีวัดได 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตร ท่ี 2 การเพิ่มและกระจายโอกาส              
ทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบ
ขอตกลงประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย  

  สําหรับยุทธศาสตรท่ีไมสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายครบทุกตัวช้ีวัด มี 4 ยุทธศาสตร 
ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย                     
๑๒ ประการ ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ                 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ   

 2. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมและจําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

   2.1 ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานในภาพรวม พบวา การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานและการบริหารแผนสูการปฏิบัติบางสวนยังขาดความเช่ือมโยงกับเปาประสงคและตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
ราชการระดับกระทรวง สงผลใหการดําเนินงานไมสามารถตอบสนองตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการระดับกระทรวงไดครบทุกเปาหมาย การใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใตนโยบายเรงดวน
เฉพาะหนาหรือนโยบายท่ีเปนจุดเนนของรัฐบาลหรือผูบริหารองคกร โดยมีการจัดสรรงบประมาณและการเรงรัด
ผลักดันแผนงาน/โครงการเรงดวนสูการปฏิบัติ สงผลใหเกิดความลาชาในการจัดสรรงบประมาณหรือความใสใจตอ
โครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเปนสวนสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร และการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการของหนวยงานท่ีมีสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาในสังกัดจํานวนมาก สงผลใหเกิดความลาชาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการนําขอมูลไปใช 

   2.2 ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร  พบวา  
    ยุทธศาสตร ท่ี 1 การสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดองและคานิยมหลัก                 

ของคนไทย ๑๒ ประการ พบวา การดําเนินงานดานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับนักเรียน ผูเกี่ยวของในการ
มีสวนรวมแกไขปญหายังขาดความรู ความเขาใจและยอมรับตอปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน รวมถึงปญหาดาน               
การจัดสรรงบประมาณท่ีลาชาและไมเพียงพอตอการดําเนินการกับกลุมเปาหมายท่ีกําหนด                
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม
พบวา ดานการสงเสริมการจัดการศึกษาและการมีงานทําใหกับผูพิการและผูดอยโอกาส หนวยงานตาง ๆ                    
ท่ีเกี่ยวของไมใหความสําคัญตอผูพิการและดอยโอกาสเทาท่ีควร โดยเฉพาะการกีดกันรับผูพิการเขาทํางาน               
และการเขาศึกษาตอในระดับสถาบันอุดมศึกษา และการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับผูเรียน พบวา มีปญหา             
ดานการเบิกจายงบประมาณของผูรับทุนการศึกษาท่ีติดขัดในดานกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ สงผลใหเกิดความลาชา
ในการไดรับทุน และปญหาหนี้คงคางของกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมี จํานวนมาก เนื่องจากการ                   
ขาดคุณธรรม รวมท้ังขาดจิตสํานึกและวินัยทางการเงินของผูรับทุนการศึกษาบางสวน  
    ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ พบวา ดานการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผูเรียนยังมีคานิยมในการเรียนสายสามัญมากกวา                
สายอาชีพ ปญหาการทะเลาะวิวาทของผูเรียน สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองและผูเรียนในการเขาเรียน
อาชีวศึกษา รวมท้ังการเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ท่ีมีจํานวนนอยกวาความตองการ           
ของตลาดแรงงาน  
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ง 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา ดานผูเรียน
และสถานศึกษา  พบวา มีปญหาคุณภาพของผูเรียน โดยเฉพาะการอานไมออกเขียนไมไดของผู เรียน                     
การจัดการเรียนการสอนท่ีขาดการสงเสริมการคิดวิเคราะห การประสบปญหาดานงบประมาณและทรัพยากร              
ทีมีอยางจํากัด 
     ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ พบวา            
ยังมีปญหาในดานการขาดแคลนครูท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

   ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  พบวา การเบิกจาย
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา หนวยงานบางสวนมีการเบิกจายงบประมาณลาชาเพราะติดปญหา
เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และปญหาบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการจัดทํางบประมาณ รวมท้ัง               
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูภูมิภาค ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และขาดความชัดเจน
ของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการบริหารราชการตามโครงสรางและการบริหารงานบุคคล หลังจากมีการ
กระจายอํานาจไปยังภูมิภาค 
    ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา คุณภาพ
ผูเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังการอานออกเขียนไดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากสภาวการณของเหตุการณความไมสงบ และการประสบปญหาความยากจน รวมท้ังการจัด
การศึกษายังไมสอดคลองกับความตองการและความเปนอัตลักษณของทองถ่ินจึงสงผลกระทบตอโอกาสในการเขา
รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของผูเรียน  
   ยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน พบวา คุณภาพ
ของผูเรียนทางดานภาษาอังกฤษยังอยูในระดับตํ่า ผูเรียนใชเวลาเรียนรูภาษาอังกฤษจากครูผูสอนในหองเรียน              
เปนสวนใหญ รวมท้ังมีปญหาการขาดแคลนครูผูสอนทางดานภาษาอังกฤษท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
   ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย 
พบวา ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดแคลนอุปกรณท่ีทันสมัย และมีจํานวนไมเพียงพอกับนักเรียน 
โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยูหางไกล  ระบบโครงสรางพื้นฐานไมมั่นคง สัญญาณขาดความเสถียร สงผลตอการเช่ือมโยง
ระบบเครือขาย ขาดความเปนเอกภาพดานระบบสารสนเทศและฐานขอมูลระหวางหนวยงาน  

3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1 ผูบริหารระดับนโยบาย ผูบริหารระดับหนวยงาน ควรใหความสําคัญต้ังแตกระบวนการ
จัดทําแผน  การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมท้ัง              
การสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักภายใตแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์                     
ท่ีสอดคลองกับเปาหมายและบรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  3.2 ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ การพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการระดับกระทรวงท่ีชัดเจน และแผนงาน/โครงการท่ีรองรับการปรับแผนจากการเปล่ียนแปลงในมิติตาง ๆ  
จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังแผนการเบิกจายงบประมาณใหมีความสอดคลองกับการนําแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งจะเปน
สวนสําคัญในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติใหไดผลสําเร็จ  

3.3 มีการส่ือสารในองคกรในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําแผน          
สูการปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมาย ภายใตการมีสวนรวมของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู
ไปกับการเสริมสรางองคความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนัก                  
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จ 

ถึงความสําคัญของแผนปฏิบัติราชการกระทรวง กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน                      
ท่ีมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวง การนําแผนสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตลอดจน
การประเมินความสําเร็จของแผนงาน/โครงการระดับหนวยงานท่ีสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ                    
ระดับกระทรวงไดอยางแทจริง  

3.4 การพัฒนาระบบและกลไกในการกํากับ ติดตามประเมินผลตามตัวบงช้ีในทุกยุทธศาสตร  
ท้ังในมิติระดับกระทรวงและระดับหนวยงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังระบบและกลไกลการจัดเก็บขอมูลผลการ
ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชน
ในการบริหารจัดการในระดับนโยบายและระดับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ    

3.5 การสงเสริมใหมีการนําผลการประเมินในสวนท่ีเปนประเด็นปญหาและความสําเร็จมาเปน
ฐานขอมูล ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในระยะตอไป ท้ังในสวนของการกําหนด
นโยบาย การจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การนําแผนสูการปฏิบัติและการกํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานดานการศึกษา              
ไดอยางแทจริง 

 4. ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินคร้ังตอไป  

  4.1 ควรมีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
รวมถึงการเก็บขอมูลในกลุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ 
เพื่อใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมสะทอนความคุมคา การมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ปญหาอุปสรรคของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการได 
  4.2 แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินผล ควรมีความหลากหลายครอบคลุม เชน ขอมูล            
จากรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลของหนวยงานในโครงการสําคัญ ขอมูล            
จากการวิจัย ขอมูลสถิติทางการศึกษาและสถิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสามารถสะทอน/มีความเช่ือมโยงกับ                
การดําเนินงานดานการศึกษา เปนตน 
  4.3 ควรมีการประเมินผลแผนงาน/โครงการดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลในมิติตาง ๆ 
อยางรอบดาน เพื่อใชประกอบการวิเคราะห สังเคราะหผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการใหมีความครบถวน
สมบูรณเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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๑ 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการประเมิน 

พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖                     
ไดบัญญัติใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการส่ีปและแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการแผนดินรวมท้ังการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีประกอบกับแนวคิดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic 
Perfomance Based Budgeting : SPBB) ท่ีใหความสําคัญกับการกําหนดพันธกิจจุดมุงหมายวัตถุประสงคกล
ยุทธแผนงานงาน/โครงการและวัดผลสําเร็จของงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในทุกระดับต้ังแตเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรระดับชาติจนถึงเปาหมายการใหบริการของกระทรวงและหนวยงานตามภาระความรับผิดชอบของ
หนวยงานตอ  ผลการดําเนินงาน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการดําเนินการตามกรอบแนวทางและแนวคิดดังกลาวขางตน โดยเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
ผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.  2559 (ฉบับปรับปรุ งตามงบประมาณท่ีได รับ จัดสรร )  ใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจ                                
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนท่ีมีความเกี่ยวของ 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร                       
การดําเนินงานดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเช่ือมโยงและสอดคลองนโยบายและยุทศาสตรระดับชาติ
และระดับกระทรวงท่ีสําคัญ ประกอบดวย (1) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)       
(2) (ราง) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) (3) วาระการปฏิรูป 37 วาระ และ 8 วาระ            
การพัฒนา (3) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) (4) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) (5) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง                 
(พ.ศ. 2552 - 2559) (6) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ระยะครึ่งแผน (7) กรอบขอตกลงการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) (7) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (8) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (9 ) อํ านาจหน า ท่ีตามกฎหมายของกระทรวง ศึกษาธิการ และ  (10) ผลการดําเนินงาน                               
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีผานมา มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีแนวทางในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ การสรางเครือขาย              
ความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารระดับสูงและระดับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการตองใหความสําคัญในการใชแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรอบในการบริงานงาน ดําเนินการช้ีแจงสรางความรู ความเขาใจในสาระสําคัญ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติได
รับทราบอยางชัดเจน เพื่อการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตามแผนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และใหหนวยงานในสวนกลางสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการของหนวยงานปฏิบัติในระดับพื้นท่ี รวมท้ังการติดตาม
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และประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหทราบ
ถึงความกาวหนา ผลสําเร็จและผลกระทบของการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน                  
แนวทางแกไข และขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานตามแผน ฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใชประโยชน             
ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตรและประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การบริหาร
จัดการงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผน รวมท้ังเพื่อเผยแพรรายงานผลการดําเนินงาน            
ดานการศึกษาตอหนวยงานตาง ๆ และสาธารณชนไดรับทราบ และนําไปใชประโยชนในงานดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ไดมีการกําหนดกรอบการติดตามประเมินผลภายใตแผนยุทธศาสตรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย  
๑๓ เปาประสงค ๙ ยุทธศาสตรกระทรวง และ ๒๓ ตัวช้ีวัด โดยมีการบูรณาการติดตามประเมินผลในระดับกระทรวง 
เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของการนําแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฎิบัติ ตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับ
กระทรวง รวมท้ังประเด็นปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานหรือการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร รวมท้ังการปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ 

วัตถุประสงคของการประเมิน 

 ๑. เพื่อประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙            
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ขอบเขตการประเมิน 
1. รูปแบบการประเมินท่ีใชในครั้งนี้ ประยุกตใชรูปแบบการประเมินของไทเลอร ซึ่งเปนรูปแบบ                   

การประเมินท่ีเนนการตรวจสอบวาผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการนั้นหรือไม             
เปนการเปรียบเทียบผลลัพธ ท่ีคาดหวังหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวลวงหนากับผลลัพธ ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือ                 
ผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึน  

2. ประเด็นเนื้อหาท่ีมุงศึกษา การศึกษาครั้งนี้ มุงประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
  2 .1  ผลการ ดําเนิน ง านตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559                               

ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมและจําแนกรายยุทธศาสตร จํานวน 9 ยุทธศาสตร โดยมีประเด็นท่ีศึกษา 
ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันท ความสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย                       
12 ประการ  ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ ยุทธศาสตรท่ี 6      
การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย  
  2.2 ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓ 

 3. แหลงขอมูล/ผูใหขอมูลในการประเมิน 

  3.1 แหลงขอมูลประเภทเอกสาร เชน รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 

 3.2 แหลงขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
   3.2.๑ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.๒.2 หนวยงานในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) สถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) และสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  

4. ระยะเวลาท่ีศึกษา ดําเนินการศึกษาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

นิยามศัพท 

 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินตัดสินคุณคาของโครงการท่ีแลวเสร็จอยางมีหลักเกณฑและ
ระบบ โดยใชกระบวนการวิเคราะห ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกับเกณฑหรือ                 
คาเปาหมายท่ีกําหนด 
 แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการภายใน 1 ป ประกอบดวย
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม ยุทธศาสตร กลยุทธ              
ตัวบงช้ีความสําเร็จและคาเปาหมายของตัวบงช้ี เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร                
มีโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ และตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณในการดําเนินการ ท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน  
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง  การดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมของสวนราชการ
จําแนกตามยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง  ผลลัพธของการดําเนินงานโครงการ
หรื อกิ จก ร รมภาย ใต ยุ ท ธ ศาสตร ข อ ง แผนป ฏิ บั ติ ร า ชการ  ป ระ จํ าป ง บประม าณ พ .ศ .  255 9                                       
ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนไปตามความมุงหวังท่ีกําหนดไวในเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค                  
ของยุทธศาสตรของแผนปฏบัิติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง การวิเคราะหตรวจสอบ
ผลลัพธของการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมภายใตยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับ
คาเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร วาเปนไปตามท่ีความมุงหวังกําหนดไวในเปาหมาย
หรือไม   

ปญหาและอุปสรรค หมายถึง  ขอจํากัดหรือปจจัยท่ีสงผลกระทบตอของการขับเคล่ือนงานโครงการหรือ
กิจกรรมภายใตยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔ 

ขอจํากัดของการประเมิน 
 การประเมินครั้งนี้ มีขอจํากัดดานตัวช้ีวัดท่ียังไมครอบคลุมในมิติเชิงคุณภาพท่ีชัดเจน สําหรับการประเมิน
ผลลัพธของการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมวาบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือไม จึงเปนการประเมินเฉพาะความสําเร็จ             
ของการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร
เปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนด  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบถึงความสําเร็จ และปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ และใชเปนฐานขอมูลสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
2. ผูบริหารไดนําผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปใชในการบริหารงาน 

กํากับ ติดตาม และกําหนดแนวนโยบายในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปตอไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  

ผูประเมิน ไดทําการรวบรวมขอมูลเอกสารท่ีใชประกอบในการดําเนินการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับการศึกษาทําความเขาใจ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการประเมิน โดยจัดออกเปนหมวดหมู ดังนี้ 

1. หลักการติดตามและประเมินผล 
2. ความสําคัญของการประเมินผล 
3. ประเภทของการประเมิน 
4. แบบจําลองในการประเมิน 
5. ข้ันตอนการประเมินผล 
6. เครื่องช้ีวัดการประเมินผลและเกณฑการประเมิน  
7.  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของกระทรวงศึกษาธิการ  

หลักการติดตามและประเมินผล 

 การประเมินผล ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน/โครงการ ซึ่งหลังจากไดผาน
กระบวนการวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ถือเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ 
  1. การติดตามผล (Monitoring) เปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงาน              
การจัดสรรทรัพยากร (Input) เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรในโครงการ ( Input)                  
กับผลผลิต (Output) ของโครงการรวมกับปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานการติดตามผล                  
เปนเครื่องมือในชวงการปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการสงมอบปจจัยการผลิต กําหนดการ
ทํางาน การผลิตผลผลิต และการดําเนินงานตาง ๆ ไดดําเนินการไปตามแผนท่ีวางไว 
  2. การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation)                
เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการ             
หรือแผนงานวา  มีการใชทรัพยากร/ปจจัยตางๆ อยางไร มีการดําเนินงานเปนไปตามแผน ตามข้ันตอน ตามกฎเกณฑ 
และตามเวลาท่ีกําหนดหรือไม ตลอดจนมีผลงานเปนไปตามแผน วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม อาจเปน                   
การประเมินผลระหวางการดําเนินงาน (On-going evaluation) เปนการประเมินถึงผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ 
(Outcomes) หรือ การประเมินผลภายหลังการดําเนินงาน (Ex-post evaluation) เปนการประเมินถึงผลลัพธ 
(Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) 
  ท้ังนี้ OEDC (Organisation for Economic Co-operation and Development) ใหนิยาม
เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้ (*อางอิงจากรายการออกแบบระบบการติดตามและประเมินผล                  
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) 
 การติดตาม (Monitoring)  หมายถึง กระบวนการเก็บขอมูลของตัวช้ีวัดสําคัญของโครงการอยางตอเนื่อง  
เพื่อเปนเครื่องบงช้ีความคืบหนาและระดับความสําคัญของของโครงการกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ                      
พรอมความคืบหนาของการใชจายงบประมาณ 
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 การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณคาของโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู 
โครงการท่ีแลวเสร็จ แผนงานหรือนโยบาย อยางมีหลักเกณฑและระบบ ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุงหมายคือ                  
การประเมินความสอดคลอง (Relevance) และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ แผนงานหรือนโยบายนั้น ๆ 
ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบและความยั่งยืน ผลการประเมินจะตองมีความนาเช่ือถือและมีประโยชน 
สามารถชวยใหเกิดการเรียนรูและนําไปสูการตัดสินใจท่ีดีข้ึนในอนาคต 
  กลาวไดวา การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/
โครงการตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อประเมินวาสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการใหเปนไปตามพันธกิจ เปาประสงคท่ีต้ังไว
หรือไม โดยมีการรายงานผลการประเมินแกผูเกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการปรับปรุง พัฒนา หรือการตัดสินใจในอนาคต 

ความสําคัญของการประเมินผล 
 สมคิด พรมจุย (2535 : 11)  ไดกลาวถึงประโยชนของการประเมินท่ีมีตอการวางแผนการบริหารงาน  
ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
  1. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดแผนงาน              
และโครงการ การตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน กิจกรรม ตลอดจน
ความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตางๆ 
  2. ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานท่ีนํามาใช            
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงแกไขการดําเนินงานโครงการใหเปนไปไดตามทิศทางท่ีตองการ 
  3 . ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของกิจกรรมท่ีนํามาใช                 
ในการตัดสินใจและวินิจฉัยท่ีจะดําเนินงานในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือจะขยายการดําเนินงานตอไปอีก 
  4. ชวยใหไดขอมูลท่ีบงบอกประสิทธิภาพของการดําเนินงานวาเปนอยางไรคุมคากับการลงทุน
หรือไม 
  5. เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานไดมีขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
และพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  จึงกลาวไดวา การประเมินมีความสําคัญตอกระบวนการบริหารงานตาง ๆ  เปนอยางยิ่ง เพราะ             
การประเมินจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเภทการประเมินผล 
 ประเภทการประเมินตามท่ีนิยมท่ีนักการศึกษาไดแบงไว ดังนี้ 
   ศิริชัย กาญจนวาสี และคนอื่นๆ (2542: 47 - 48) ไดแบงประเภทการประเมินตามเกณฑ
ลักษณะการแบงไว 3 ลักษณะคือ 
  1. แบงตามวัตถุประสงคการประเมิน 
  1.1  การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เปนการประเมินระหวาง
การดําเนินงาน โดยพิจารณาความกาวหนาของส่ิงท่ีประเมินวา จําเปนตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสวนใด 
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  1.2 การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เปนการประเมินเมื่อส้ินสุด             
การดําเนินงาน เพื่อตัดสินความสําเร็จวา บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากนอยเพียงใดหรือบรรลุเปาหมาย          
ท่ีควรจะเปนเพียงใด 
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  2. แบงตามชวงเวลาของการประเมิน 
  2.1 การประเมินความตองการจําเปน (Needs Assessment) เปนการประเมิน             
ความตองการจําเปนในเบ้ืองตน กอนท่ีจะจัดทําส่ิงใด ๆ ซึ่งมีประโยชนตอการกําหนดนโยบาย และการวางแผน 
เพื่อใหไดแนวคิดของการดําเนินงานท่ีสามารถสนองความตองการของกลุมเปาหมายได 
  2.2 การประเมินความเปนไปได (Feasibility Evaluation) เปนการประเมินเพื่อพิจารณา
ความเปนไปไดของส่ิงท่ีจะดําเนินการ โดยศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยท่ีจําเปนตอความสําเร็จ ซึ่งจะพบการประเมิน
ประเภทนี้ไดมากในการประเมินโครงการขนาดใหญ โดยมักจะประเมินในดานการตลาด หรืออุปสงค ดานเทคนิค 
ดานการเงิน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสภาพแวดลอม เปนตน 
  2.3 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินส่ิงท่ีปอนเขาสู               
การดําเนินงานวามีความเหมาะสมเพียงใดกอนท่ีจะเริ่มดําเนินงาน เชน คนวัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือ และ
งบประมาณ เปนตน 
  2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินกระบวน 
ดําเนินงานตามท่ีกําหนด โดยประเมินในขณะท่ีกําลังดําเนินงานอยู เพื่อใชผลการประเมินไปปรับปรุงหรือ               
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความกาวหนาของโครงการฯ 
  2.5 การประเมินผลผลิตหรือผลิตผล (Output/Product Evaluation) เปนการประเมินผล             
ท่ีไดจากส่ิงท่ีประเมินหรือผลการดําเนินงานโดยตรง ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของส่ิงท่ีประเมินวามากนอย
เพียงใด 
  2.6 การประเมินผลลัพธหรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เปนการ
ประเมินผลท่ีได อันเนื่องมาจากผลของส่ิงท่ีประเมินหรือการดําเนินงานท้ังท่ีคาดหวัง และไมไดคาดหวัง ซึ่งเปน   
ผลท้ังทางบวกและทางลบ เพื่อนําผลไปประกอบการตัดสินใจในการหยุด ยกเลิกปรับ หรือขยายส่ิงท่ีประเมินนั้น ๆ 
  2.7 การประเมินดวยการติดตาม  เมื่อดําเนินงานเสร็จส้ินไปแลวระยะหนึ่ง(Follow Up 
Evaluation) เปนการประเมินท่ีอาจเหล่ือมกับขอ 2.6 หรือเปนการประเมินตามหัวขอ 2.6 แตประเมิน                   
เมื่อการดําเนินงานเสร็จไปแลวระยะหนึ่ง อาจเปน 6 เดือน 1 หรือ 2 ป เพื่อคอยดูผลท่ีจะเกิดข้ึนใหได ชัดเจน
บางครั้งเรียกกันวาการติดตามหลังส้ินสุดการดําเนินงาน แตเพื่อไมใหสับสนกับคําวาการติดตามระหวาง                 
การดําเนินงาน จึงใชคํานี้แทน 
  3.2.8 การประเมินงานประเมิน (Meta Evaluation) เปนการประเมินผลของการ
ประเมินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาคุณภาพโดยศึกษาความถูกตองและความเหมาะสมของการประเมินในดาน             
ตาง ๆ การประเมินประเภทนี้ยังไมแพรหลายมากนัก 
   การแบงประเภทตามชวงเวลาของการประเมินในขอ 2.1 - 2.8 ถาเปนโครงการใหญ ๆ                 
ท่ีมีความสําคัญ อาจจะประเมินท้ังหมดหรือคอย ๆ ลดบางหัวขอลง ตามสภาพการณท่ีตองการใชสารสนเทศ            
จากการประเมินหรือบริบทท่ีเอื้ออํานวย หรือถาใชรูปแบบการประเมินบางรูปแบบก็จะกําหนดใหประเมิน             
หลายหัวขออยูแลวตามแนวทางของรูปแบบนั้น ๆ 
 3.3 แบงตามผูประเมิน การแบงตามเกณฑผูประเมินแบงได 2 ประเภทคือ 
  3.3.1 การประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผูประเมิน
เปนบุคลากรท่ีเกี่ยวของหรือปฏิบัติงานกับส่ิงท่ีประเมินนั้น หรือปฏิบัติงานในองคการท่ีรับผิดชอบส่ิงท่ีประเมิน            
ซึ่งมีขอดี คือ ทราบรายละเอียดของส่ิงท่ีประเมิน แตมักมีขอเสียเรื่องความลําเอียง (Bias) เขาขางตนเองเสมอ 
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  3.3.2 การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation)           
ผูประเมินเปนบุคคลภายนอกท่ีไมไดเกี่ยวของหรือไมไดปฏิบัติงานกับส่ิงท่ีประเมินโดยตรง อาจเปนบุคลากรของ
หนวยงานอื่น หรือหนวยงานกลาง ซึ่งมีขอดี คือ ความเปนกลาง แตมีขอเสียคือมักจะทราบรายละเอียดของส่ิงท่ี
ประเมินไมดีพอและอาจไมไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะถาเห็นวาเปนการจับผิด 
   การแบงประเภทการประเมินขางตนอาจมีการดําเนินการในลักษณะผสม เชนประเมิน
รวมกันระหวางผูประเมินภายในกับภายนอก หรือมีการประเมินท้ังความกาวหนาและผลสรุป 

แบบจําลองในการประเมิน 

 แบบจําลองในการประเมิน มีอยูหลายแบบจําลอง บางแบบจําลองมีความคลายคลึงกันมาก กลาวคือ 
ตางมุงมั่นใหความสําคัญของโครงการท่ีจุดเดียวกัน เชน ใหความสําคัญท่ีผลผลิตของโครงการเปนสําคัญ ในขณะท่ี
หลายแบบจําลองใหความสําคัญทุก ๆ สวนของโครงการอยางเทาเทียม สําหรับการจัดกลุมแบบจําลอง                    
การประเมิน เปนการจัดกลุมโดยอาศัยพฤติกรรมการประเมินเปนหลัก ซึ่งแบงได 3 กลุม (สําราญ  มีแจง, 
2558 : 102-103) 
 1. แบบจําลองท่ียึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal – Attaimment Model หรือ Objective Based 
Model) เปนรูปแบบท่ีเนนเปาหมาย จุดมุงหมาย วัตถุประสงคเปนหลัก โดยเปนการเนนการตรวจสอบวา                
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริงเปนไปตามผลท่ีคาดหวังซึ่งระบุไวในจุดมุงหมายหรือไม รูปแบบการประเมินท่ีอยู                
ในกลุมนี้ ไดแก รูปแบบของไทเลอร (Ralph W.Tyler) รูปแบบของครอนบาค (Lee J. Cronbach) รูปแบบ               
ของเคิรกแพททริก (Donald L.Kirkpatrick) เปนตน 
 2. แบบจําลองการตัดสินคุณคา (Judgement Model) เปนรูปแบบท่ีเนนการไดมาซึ่งขอมูล
สารสนเทศเพื่อการกําหนดและวินิจฉัยคุณคาของโครงการนั้นๆ รูปแบบการประเมินท่ีอยูในกลุมนี้ ไดแก รูปแบบ
ของสคริพเวน (Michael Scriven) รูปแบบของสเตค (Robert E.Stake) รูปแบบของโพรวัส (Malcolm 
M.Provus) 
             3. รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ (Decision – Oriented Model) เปนรูปแบบท่ีเนน            
การไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศ เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารของโครงการนั้นๆ โดยทําใหผูบริหารสามารถ
พิจารณาทางเลือกตางๆ ท่ีเหมาะสมและถูกตองได รูปแบบการประเมินท่ีอยูในกลุมนี้ไดแก รูปแบบของสตัฟเฟล
บีม(Daniel L. Stufflebeam) รูปแบบของอัลคิน (Marvin C.Alkin) รูปแบบของแฮมมอนด (Robert L. 
Hammond) รูปแบบของเวลซ (Wayne W. Welch) 

 แนวความคิดและแบบจําลองของ  R.W. Tyler 
                    R.W. Tyler เปนนักประเมินรุนแรก ๆ ในป  ค.ศ.  1930  และเปนผูท่ีเริ่มตนบุกเบิก
แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ โดยเห็นวา “การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะ
อยาง  (performance) กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว” โดยมีความเช่ือวา จุดมุงหมายท่ีต้ังไวอยางชัดเจน 
รัดกุมและจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดีในภายหลัง จากคําจํากัดความของ
การประเมินดังกลาวแลวนี้ จะเห็นไดวา มีแนวความคิดเห็นวา โครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไมดูไดจากผลผลิต            
ของโครงการวาตรงตามจุดมุงหมายท่ีต้ังไวแตแรกหรือไมเทานั้น แนวความคิดในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา  
“แบบจําลองท่ียึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model or Objective) เรียกวา  
Tyler’s Goal Attainment Model   
 



 

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙ 

                    ไทเลอร (Tyler) มีความเห็นวา จุดมุงหมายของการประเมินนั้น คือ 
  1. เพื่อตัดสินวาจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีต้ังไวในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ประสบ
ผลสําเร็จหรือไม สวนใดท่ีประสบผลสําเร็จและสวนใดท่ีตองปรับปรุงแกไข 
  2. เพื่อประเมินความกาวหนาของการจัดการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลท่ีนาเช่ือถือ และใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงนโยบายการจัดการศึกษา 
  จากจุดมุงหมายของการประเมินโครงการ จะเห็นไดวา การประเมินเปนสวนหนึ่งของการเรียน
การสอน โดยมีการจัดลําดับข้ันของการเรียนการสอนและการประเมินผลไว 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมดวยขอความท่ีชัดเจนเฉพาะเจาะจง โดยแบงออกเปน
พฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  2. กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณท่ีตองใช ท้ังนี้เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีต้ังไว 
  3. เลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาท่ีกําหนดไว
ไดอยางครบถวน 
  4. ประเมินผลโครงการ โดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียน 
  นอกจากนี้ Tyler ไดมีความคิดวา (สําราญ สิริภคมงคล, 2557) 
  1. การประเมินผลโครงการเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
  2. การประเมินผลอาศัยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Achievement test) 
  3. การวิเคราะหและการสังเกตเปนพื้นฐานในการประเมินคุณคาของโครงการ 
  4. ในการตัดสินความสําเร็จของโครงการควรยึดความคิดเห็นของคนสวนใหญเปนเกณฑมากกวา
การใชความคิดเห็นของกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 
  5. การตีความจากคะแนนท่ีไดจากการสอบอาศัยคะแนนรวมเปนหลัก และควรเปนแบบสอบ   
ท่ีมีลักษณะเปนเอกพันธ (Homogeneity) 
  6. มีการวัดพฤติกรรมกอนและหลังเรียน (Pre-post measurement of performance) มีการ
กําหนดเกณฑไวลวงหนาเพื่อแสดงถึงระดับความสําเร็จวาเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีต้ังไวหรือไม 
 Tyler ไดเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม โดยแบงการประเมิน เปน 6 สวน คือ 
  1. การประเมินวัตถุประสงค (Appraising objectives) 
  2. การประเมินแผนการเรียนรู (Evaluating the learning plan) 
  3. การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to guide program) 
  4. การประเมินเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Evaluating program implement) 
  5. การประเมินผลลัพธของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the outcome of an 
educational program) 
  6. การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact evaluation)  

  สําหรับรูปแบบการประเมิน ท่ีใชในครั้งนี้  ผูประเมินใชการประเมินท่ีเนนวัตถุประสงค 
(Objective-based model) โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินของไทเลอร ซึ่งเปนรูปแบการประเมินท่ีเนน             
การตรวจสอบวาผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการนั้นหรือไม เปนการเปรียบเทียบ
ผลลัพธท่ีคาดหวังหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวลวงหนา กับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริงหรือผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึน 
รูปแบบการประเมินของไทเลอรเหมาะสําหรับการประเมินสรุปรวมหลังการดําเนินโครงการส้ินสุดลงแลว                 
เพื่อพิจารณาวาผลเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545 : 21)  
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5.  ข้ันตอนการประเมิน 
 การประเมินโดยท่ัวไป จะมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ๆ คลายคลึงกัน การกําหนดข้ันตอนการประเมิน ข้ึนอยู
กับการกําหนดรายละเอียด ของเรื่องหรือประเด็นท่ีตองการประเมินวาจะเนนดานใด และข้ึนอยูกับความตองการ
เจาของโครงการ ข้ันตอนการประเมินมี 8 ข้ันตอน และถามีการประเมินงานประเมินก็จะถือวาเปนข้ันตอนท่ี 9 
แสดงดังภาพท่ี 1 (พิสณุ  ฟองศรี, 2549:228) 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  ข้ันตอนการประเมิน 
ท่ีมา  :  พิสณุ  ฟองศรี (2549 : 23) 
 
 
 

            ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิด 

การประเมินและวิเคราะหสิ่งท่ีจะประเมิน 

ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดวัตถุประสงค 
หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด 

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดเกณฑและคานํ้าหนัก(ถามี) 

ข้ันตอนท่ี 5 การสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดกรอบแนวคิด 

และขอบเขตการประเมิน 

ข้ันตอนท่ี 6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 7 การวิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 9 การประเมินงานประเมิน(ถามี) 

 

ข้ันตอนท่ี 8 การเขียนรายงานการประเมิน 
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 จากภาพประกอบท่ี  1 บางข้ันตอนจะมีความเกี่ยวเนื่องหรือเหล่ือมกับข้ันตอนตางอื่นๆ เชน  
ข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงค หรือประเด็นการประเมินกับข้ันตอนการศึกษาแนวคิดและวิเคราะหส่ิงท่ีจะ
ประเมิน อาจใชข้ันตอนไหนกอนก็ไดและจะสงผลตอกันดวย หรือข้ันตอนท่ี 1 - 3 จะนําไปสูข้ันตอนท่ี 4 เปนตน 
สําหรับสาระโดยสรุปของแตละข้ันตอน  มีดังนี้ 
  1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะหส่ิงท่ีประเมิน  
  การประเมินส่ิงใดก็ตาม ข้ันตอนแรกผูประเมินจะตองทราบและเขาใจถึงแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการประเมิน ซึ่งตองศึกษาวิเคราะหใหเขาใจอยางทองแท โดยการศึกษาวิเคราะหส่ิงท่ีจะประเมิน            
ในทุกแงมุมเทาท่ีจะทําได เพราะถาไมทราบและเขาใจแนวคิดพื้นฐานการประเมินและรูจักส่ิงท่ีจะประเมินแลว             
ก็ยากท่ีจะประเมินส่ิงนั้น ๆ ไดดี ในการประเมินโครงการก็เชนเดียวกัน ดังนั้น ผูประเมินจําเปนตองศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินโครงการและศึกษาวิเคราะหโครงการใหเขาใจลึกซึ้งกอน ท่ีจะดําเนินการข้ันตอนอื่นตอไป 
  2. การกําหนดวัตถุประสงคหรือประเด็นการประเมิน และตัวช้ีวัด 
   วัตถุประสงคการประเมินท่ีสําคัญก็คือ เพื่อหาสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีประเมิน 
โดยอาจใชประเด็นการประเมินเปนวัตถุประสงคยอย หรือนําประเด็นการประเมินมากําหนดเปนวัตถุประสงค        
เปนขอ ๆ ก็ได ดังนั้น ในข้ันตอนนี้ ส่ิงท่ีตองทําก็คือกําหนดประเด็นการประเมินหรืออาจเรียกวาตัวแปร
องคประกอบท่ีจะประเมินก็ได  ถาจะใหชัดก็เรียกวา “ประเด็นการประเมิน” ซึ่งจะสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือ
เปนส่ิงเดียวกัน  ประเด็นการประเมินจะเปนกรอบสําคัญท่ีนําไปสูกิจกรรมอื่น ๆ ไมวาจะเปนการกําหนดตัวช้ีวัด
หรือกําหนดเกณฑและคาน้ําหนักเครื่องมือ  แหลงขอมูลวิธีการเก็บขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล ซึ่งถาจะ
ประเมินโครงการก็อาจกําหนดประเด็นการประเมินไดจากหลายแหลง เชน จากวัตถุประสงคโครงการ                
จากรูปแบบการประเมินจากความตองการของผูใชผลการประเมิน ผู เกี่ยวของ และจากประสบการณ                   
ของผูประเมิน เปนตน เมื่อไดประเด็นการประเมินแลวก็ตองนํามาแตกยอยเปนตัวช้ีวัดตาง ๆ เพื่อนําไปสูการสราง
หรือพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวช้ีวัด ซึ่งในปจจุบันตัวช้ีวัดในการประเมิน หรือประเมินโครงการ             
ยังมีไมเพียงพอหรือเหมาะสมกับโครงการโดยตรง สวนใหญตองพัฒนาหรือสรางข้ึนเพิ่มเติมเกือบทุกครั้ง               
ท่ีจะประเมิน 
  3. การกําหนดเกณฑและคาน้ําหนัก 
  เกณฑในการประเมิน หมายถึง เกณฑการตัดสินของแตละตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในข้ันตอนท่ี 3          
โดยไดจากแหลงตางๆ  ดังท่ีกลาวมาขางตนและจะกําหนดเปนกี่ระดับหรือในภาพรวมของโครงการจะกําหนด
อยางไร ข้ึนอยูกับความตองการรายละเอียดจากสารสนเทศ ยิ่งเกณฑหลายระดับก็ยิ่งละเอียดมากแตก็ยุงยากมาก
ข้ึนเชนเดียวกัน เมื่อกําหนดเกณฑแลว ถาประสงคจะใหผลการประเมินละเอียดยิ่งข้ึน ก็ตองกําหนดคาน้ําหนัก         
ของส่ิงท่ีประเมิน ประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดทุกตัวโดยอาจใหผูเช่ียวชาญหรือผูเกี่ยวของ รวมกันกําหนดหรือ
ใชสถิติก็ได ซึ่งถาใชสถิติจะยุงยาก ในท่ีนี้จะเนนการใหผูเช่ียวชาญหรือผูเกี่ยวของรวมกันกําหนด 
  4. การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน 
   เมื่อไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 – 3 แลว ก็นําสาระท่ีไดมารวมเปนกรอบแนวคิด  
การประเมิน สาระท่ีสําคัญก็คือ วัตถุประสงคประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดเกณฑ (ถามี) และคาน้ําหนัก (ถามี)             
ซึ่งอาจจะทําเปนตารางกรอบแนวคิดโดยเฉพาะท่ีมีองคประกอบ หรือสาระสําคัญ ๆ ดังกลาว หรืออาจจะนํามา
รวมกับขอบเขตการประเมิน เปนตารางกรอบแนวคิด และขอบเขตการประเมินก็ได การกําหนดกรอบแนวคิดนี้        
ถาจะข้ึนเปนหัวขอใหญแลว รวมท้ังตอนท่ี 1-3 เขาดวยกันก็ได แตในท่ีนี้เพื่อใหการเตรียมการประเมินคอย ๆ            
ทําเปนข้ันเปนตอน จึงไดนําเรื่องกรอบแนวคิดการประเมินมาไวในข้ันตอนท่ี 4 ซึ่งบางครั้งอาจพบไดวา                  
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การกําหนดกรอบแนวคิดการประเมินนี้จะเรียกวา การวางแผนหรือการออกแบบการประเมิน  โดยกําหนดไวเปน
หัวขอใหญ ดังกลามาแลวก็ได  เมื่อไดกรอบแนวคิดการประเมิน ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือแผนท่ีหรือพิมพเขียว 
ซึ่งจะเปนแนวทางการประเมินข้ันตอนอื่น ๆ  แลวข้ันตอนตอมาก็จะเปนการกําหนดขอบเขตการประเมิน 
   การกําหนดขอบเขตการประเมินจะตอเนื่องจากการกําหนดกรอบแนวคิดการประเมิน
โดยพิจารณาวาประเด็นการประเมินตัวช้ีวัดและเกณฑตาง ๆ  ท่ีกําหนดไวในกรอบแนวคิดนั้นจะมีขอบเขตหรือ
ขีดจํากัดเกี่ยวกับกลุมผูใชขอมูล เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห ฯลฯ ใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด
อยางไร ซึ่งประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดท่ีมีอยูในกรอบแนวคิดแลวถือวาเปนเนื้อหา หรือถาเปนงานวิจัยก็คือตัว
แปรและตัวแปรยอย  หรือองคประกอบของตัวแปรสวนกลุมผูใหขอมูลก็จะคลายกับกลุมตัวอยางในการวิจัย  
เครื่องมือก็จะคลายกับเครื่องมือในการวิจัย  สวนการวิเคราะหถาเปนขอมูลเชิงปริมาณ อาจจะใชสถิติท่ีงายกวา
การวิจัย  ถาเปนขอมูลเชิงคุณภาพก็ตองใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ  นอกจากนี้ถาตองการรายละเอียดมากข้ึน 
อาจเพิ่มองคประกอบอื่นๆ  ในขอบเขตการประเมินไดอีก เชน พื้นท่ี เวลา แนวทางการเก็บขอมูล เปนตน 
  5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูล 
  การประเมินเปนการตัดสินใจโดยอาศัยสารสนเทศ สรุปผลการวิเคราะหโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ซึ่งตองใชเครื่องมือ เชนเดียวกับการวิจัย เพียงแตเครื่องมือในการวิจัยอาจใชเครื่องมือ
มาตรฐานหรือเครื่องมือท่ีสรางไวแลวไดบาง  แตการประเมินมีลักษณะเฉพาะกวาการวิจัย  นักประเมินมักจะตอง
สรางและพัฒนาเครื่องมือข้ึนเอง เครื่องมือสวนใหญ ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ซึ่งตองสราง
ตามหลักวิชาการ โดยมีท่ีมาชัดเจนจากแนวคิด ทฤษฎี หรือวัตถุประสงค สาระเนื้อหาวิชา ฯลฯ เมื่อสรางแลว              
ก็ตองมีการพัฒนาตามวิสัยท่ีทําได เพื่อใหเครื่องมือมีคุณภาพสูงสุด สงผลตอคุณภาพขอมูลและสารสนเทศท่ีจะได 
  6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ดังกลาวแลวในข้ันตอนท่ี 5 วาการประเมินเปนการตัดสินใจ โดยอาศัยขอมูลนํามา
วิเคราะห  สังเคราะห  สรุปเปนสารสนเทศ ดังนั้นหลังจากไดสรางและพัฒนาเครื่องมือไดมาตรฐานแลวก็ตองเก็บ
ขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ  เชน ทดสอบ สอบถาม สัมภาษณ สังเกต หรือบันทึกดวยวิธีการเชิงประเมิน หรือคุณภาพ 
หรือท้ังสองวิธีผสมกัน เพื่อใหมีความครอบคลุมกอนจะนําไปวิเคราะห 
  7. การวิเคราะหขอมูล 
   การประเมินในเชิงปริมาณหรือวิธีการเชิงระบบ  ซึ่งเก็บขอมูลในเชิงปริมาณจะตอง
อาศัยสถิติในการวิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปผลการประเมินไดชัดเจนข้ึนเชนเดียวกับการวิจัย เพียงสถิติท่ีใชสวนใหญ
จะเปนสถิติพื้นฐาน เชน คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หรือสถิติท่ีใชในการวัดผล 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือบางชนิด ซึ่งไมยุงยากซับซอนเทากับสถิติท่ีใชในการวิจัย แมวาการประเมินบางครั้ง
อาจตองใชสถิติเปรียบเทียบผลพัฒนาการบางก็ไมยุงยากนัก  สวนขอมูลเชิงคุณภาพจะไมใชสถิติแตใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนหลัก 
  8. การเขียนรายงานการประเมิน 
  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสุดทายในการประเมินโดยท่ัวไป ผูประเมินตองเขียนรายงาน         
การประเมินผล เพื่อเปนส่ือกลางใหผูใชผลการประเมิน ผูเกี่ยวของหรือผูสนใจและหนวยงานตางๆ รายงาน               
การประเมินแบบสมบูรณ จะมีโครงสรางคลายกับรายงานการวิจัย เพียงแตจะมีบทบาทสรุปสําหรับผูบริหาร              
แทนบทคัดยอและการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของจะมีนอยกวาการวิจัย การเขียนรายงานการประเมินตองใชทักษะ
ท้ังศาสตรและศิลป เพื่อใหผูรับผิดชอบหรือผูมีอํานาจหรือผูอานเขาใจชัดเจนและโนมนาวใหนําผลการประเมิน             
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ไปเปนสารสนเทศในการตัดสินใจ ปรับปรุงพัฒนาส่ิงท่ีจะประเมินใหเกิดประโยชนสูงสุดตามปรัชญาของการ
ประเมิน 
  9. การประเมินงานประเมิน (ถามี) 
   การประเมินโดยท่ัวไปจะเสร็จส้ินในข้ันตอนท่ี 8 แตถาผูประเมินประสงคจะประเมินงาน
ประเมินโดยใหผูอื่นมาประเมินงานประเมินของตนก็ทําได ซึ่งอาจใชวิธีใหผูเช่ียวชาญพิจารณาหรือเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการประเมิน หรือใชแบบตรวจสอบรายงานตาง ๆ  หรือวิพากษโดยผูเช่ียวชาญและผูเกี่ยวของ เปนตน 
สําหรับในท่ีนี้ถาผูประเมินไมประสงคจะใหมีการประเมินงานของตนโดยผูอื่น ก็อาจนําแนวทางตางๆ ไปพิจารณา
ดวยตนเอง คลายกับการประเมินตนเองแตเปนการประเมินรายงานการประเมินของตน ท่ีอาจเรียกการพิจารณา
คุณภาพงานประเมินก็ได 
    จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ข้ันตอนการประเมินท้ัง 8 ข้ันตอน สามารถนํามาจัดกลุมได               
3 กลุม คือ กลุมแรกจะเปนการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับการประเมินโครงการ ซึ่งประกอบดวย 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน หลักการ แนวคิดการประเมินโครงการสาระสําคัญของโครงการ และการติดตาม
โครงการ และการติดตามโครงการ กลุมท่ีสอง เปนการเตรียมการประเมินโครงการโดยกําหนดวัตถุประสงคหรือ
ประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัด การกําหนดคาน้ําหนัก และเกณฑการประเมิน การกําหนดกรอบแนวคิดและ
ขอบเขตการประเมิน และการสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูล กลุมท่ีสาม เปนการปฏิบัติการประเมินโครงการ 
โดยการเก็บขอมูลภาคสนาม  ซึ่งประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน              
การประเมินโครงการและการประเมินงานประเมิน(ถามี) ซึ่งแตละข้ันตอนสามารถปรับเปล่ียน เพื่อใหสอดคลอง
กับลักษณะของโครงการตามความเหมาะสมได 

เคร่ืองช้ีวัดการประเมินผลและเกณฑการประเมิน 

 การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานจริง (Actual results) กับผลท่ีคาดวา        
จะไดรับ (Expected results) โดยช้ีใหเห็นวาปฏิบัติงานจริงเกิดข้ึนตรงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม โดยท่ัวไป
ตัวช้ีวัดจะตองมีองคประกอบสําคัญ ๓ ประการ คือ 
  1. ตัวช้ีวัด อาจจะมีท้ังตัวช้ีวัดเชิงปริมาณหรือคุณภาพ แตอยางไรก็ตามจะตองสามารถใหคาหรือ
บงบอกลักษณะท่ีชัดเจนของส่ิงท่ีจะทําการวัดวามีปริมาณหรือคุณลักษณะอยางไร 
  2. การกําหนดเกณฑมาตรฐาน ในการประเมินเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว                
ในตัวช้ีวัดนั้น ๆ ถึงแมตัวช้ีวัดจะมีความชัดเจนในการกําหนดคาแตยังไมสามารถนําไปวิเคราะหหาขอสรุป                   
ในการประเมินได จนกวาจะไดมีการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานหรือเปาหมายการดําเนินงานท่ีกําหนดไว 
  3. เงื่อนไขดานเวลาและสถานท่ี ในการประเมินคาของตัวช้ีวัด นอกจากข้ึนอยูกับเกณฑ
มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบแลว ยังข้ึนอยูกับเงื่อนไขท้ังในดานเวลาและสถานท่ี กลาวคือ ตัวช้ีวัดจะบงบอก
สถานภาพของส่ิงท่ีจะวัดเฉพาะในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในขอบเขต บริเวณสถานท่ีหรือพื้นท่ี ท่ีไดระบุไวในการ
ประเมินหรือตรวจสอบเทานั้น 

ตัวช้ีวัดผลงาน หมายถึง 
  1. วัตถุ ส่ิงของ คุณลักษณะท่ีสามารถสังเกตเห็น วัดไดในเชิงปริมาณ 
  2. ผลงานหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการนําเอาทรัพยากร (Input) มาใชในการดําเนินกิจกรรม (Process) KPI 
(Key Performance Indicator) หรือ OVI (Objectively Verifiable Indicator) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงภาพใหเขาใจถึง
ความสําเร็จซึ่งสามารถตรวจสอบได สังเกตไดหรือสอบวัดได ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจเปนลักษณะเฉพาะ                      
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หรือภาพรวมก็ไดในเชิงปริมาณ และ/หรือ คุณภาพท่ีจะสามารถอธิบายถึงความสําเร็จไดครบถวนบริบูรณ หรือ อยางนอย
จะตองอธิบายไดไมนอยกวารอยละ 70 ในรูปของขอความ อัตราสวน สัดสวน รอยละ หรือความสัมพันธระหวางขอมูล           
ในลักษณะตาง ๆ นอกจากนี้ยังจะตองมีลักษณะเปนหลักฐานท่ีมีรองรอยแสดงวามีการดําเนินงานจริง และมิใช                  
ความคิดเห็น หรือคําบอกกลาว 
  ตัวช้ีวัดทางสังคม (Social Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงออกเปนตัวเลขท่ีใชวัดแงมุมตาง ๆ       
ท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดทางสังคม ซึ่งเปนเชิงนามธรรมใหเปนตัวแปรเชิงรูปธรรมท่ีสามารถจัดไดภายใตระบบ
สารสนเทศ อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

 คาของตัวช้ีวัด โดยท่ัวไปคาของตัวช้ีวัดจะแสดงออกในรูปของตัวเลข 
  1. จํานวน (Number) คือ ตัวเลขท่ีแสดงถึงจํานวนส่ิงของหนึ่ง เชน จํานวนศูนยพัฒนา
เทคโนโลยีประจําตําบล จํานวนสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ และอื่น ๆ  เปนตน 
  2. รอยละ (Percentage) คือ จํานวนของเลขกลุมหนึ่ง ซึ่งนํามาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุมหนึ่ง
โดยปรับใหเลขกลุมหลังมีคาเทากับ 100 เชน รายไดจากภาษีเปนรอยละ 35 ของรายจายประจํา เปนตน 
  3. อัตราสวน (Ratio) คือ ขอมูลท่ีแสดงความสัมพันธเปรียบเทียบระหวางจํานวนของเลขกลุม
หนึ่งกับจํานวนของเลขอีกกลุมหนึ่งซึ่งอยูในเหตุการณเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน เชน อัตราสวนของครูตอนักเรียน 
เทากับ 1:25 เปนตน 
  4. สัดสวน (Proportion) คือ ขอมูลท่ีแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนของเลขกลุมหนึ่งกับจํานวน
ของเลขอีกกลุมหนึ่ง โดยท่ีจํานวนเลขในกลุมแรกนั้น เปนสวนหนึ่งหรือรวมอยูในจํานวนของเลขกลุมหนึ่งดวย เชน 
เจาหนาท่ีการเกษตรท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีการเกษตร เทากับ 3 ใน 5 ของเจาหนาท่ีท้ังหมด เปนตน 
  5. อัตรา (Rate) คือ อัตราสวนระหวางเลขจํานวนหนึ่งกับเลขอีกจํานวนหนึ่งภายในระยะเวลาหนึ่ง 
เชน จํานวนผูเขารับการบําบัดการติดยาเสพติดทุก 500 คน จะมีผูเขารับการบําบัดซ้ํา 10 คน  เปนตน 
  6. คาเฉล่ีย (Average Mean) คือ ตัวเลขหนึ่งซึ่งเฉล่ียจากกลุมตัวเลขจํานวนหนึ่งท่ีเปนประเภท
เดียวกัน (รวมคาของจํานวนตัวเลขกลุมตัวอยางหนึ่งแลวหารดวยจํานวนตัวอยางนั้นท้ังหมด)  
 เกณฑการประเมิน 
  การกําหนดเกณฑหรือมาตรฐาน ซึ่งจะเปนเครื่องช้ีวัดความสําเร็จของส่ิงหรือกิจกรรมท่ีทําให               
การประเมิน เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินคุณคาหรือความสําเร็จของกิจกรรมนั้น ๆ โดยปกติจะเปนเกณฑ                
ท่ีมีความเปนปรนัย คือ สามารถวัดได สังเกตไดโดยตรง ไมวาผูประเมินจะเปนใคร ถาประเมินโดยยึดเกณฑหรือ
มาตรฐานเดียวกันแลว การตัดสินยอมเหมือนกัน 
  การกําหนดเกณฑการประเมิน มี 3 รูปแบบ 
  1. แบบจําลองความงอกงาม เปนการพิจารณาจากพัฒนาการท่ีเพิ่มข้ึน เชน การเปรียบเทียบ              
ความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบหลังเรียนกับคะแนนทดสอบกอนเรียน  
  2. แบบจําลองสมบูรณ เปนการกําหนด โดยหลักเหตุผล แบงเปน 
   2.1 กรณีท่ีมีหนวยธรรมชาติ เชน พิมพดีดภาษาไทยได 45 คํา วิ่งเร็ว 100 เมตร ภายใน 
12 นาที เปนตน จะเห็นไดวา เกณฑเหลานี้มีอํานาจในการทํานายสูงมาก ผูใดท่ีมีพฤติกรรมผานเกณฑจะเปนผูท่ีมี
ความรูหรือทักษะในเรื่องเหลานี้เปนอยางดี โดยสรุปคะแนนท่ีเปนเกณฑในกรณีนี้กับพฤติกรรมมีการปฏิบัติ                      
มีความสัมพันธกันมาก 
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   2.2 กรณีไมมีหนวยธรรมชาติ จะใชความเห็นของผูเกี่ยวของหรือผูเช่ียวชาญเปนผูกําหนด
ข้ึน เชน สัดสวนท่ีบัณฑิตควรสําเร็จในแตละรุนเปนเทาไร ใหผูเช่ียวชาญหลายคนกําหนดเกณฑข้ึนมาแลวใชคาเฉล่ีย
จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเปนเกณฑในการประเมินหรืออาจกําหนดโดยอาศัยกฎเกณฑหรือคานิยมของสังคม 
เปนหลัก 
  3. แบบจําลองสัมพันธ เปนการกําหนดเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

3.1 เปนการเปรียบเทียบภายในกลุม หรือการเปรียบเทียบกับปกติวิสัย เชน ผูท่ีจะสอบ

ผานตองไดคะแนนไมตํ่ากวา �̅� – 2 S.E.  เปนตน  

3.2 การเปรียบเทียบกับกลุมอื่นท่ีคลายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม เชน               
ในการทดลองเรียนหลักสูตรใหม เกณฑในการพิจารณา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรเกา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนตน  

คุณลักษณะของเกณฑการประเมินท่ีดี 
  1. ทาทายความสามารถของผูจัดและผูเขารวมโครงการ 
  2. เหมาะสมกับระดับพื้นความรูของผูเขารวมโครงการ 
  3. เปนท่ียอมรับในหมูนักวิชาการและผูท่ีเกี่ยวของ 
  4. มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรม   

6. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 การศึกษาขอมูลบริบทท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีขอมูลสําคัญท่ีศึกษา 
ประกอบดวย (1) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) (2) (ราง) นโยบาย                
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) (3) วาระการปฏิรูป 37 วาระ และ 8 วาระการพัฒนา (4) นโยบาย
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาพงษ รัตนสุวรรณ) (5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 -2559) (6) แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)             
(7) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน                          
(8) กรอบขอตกลงการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) (9) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 (10) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(11) อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และ (12) ผลการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีผ านมา ซึ่ งนําไปสูการ จัดทําสาระ สําคัญของแผนปฏิบั ติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559                                
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 วิสัยทัศน 
คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทาทันในเวทีโลก 

พันธกิจ 
      1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูสากล 
      2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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 ยุทธศาสตร 
  1. การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
   2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม 

 3. การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
 4. การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา   
 5. การปฏิรูปครู โดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ 
 6. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 8. การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 

9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย 

เปาประสงค 
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรไทย มีความสมานฉันท 

สามัคคีปรองดอง มีคานิยมท่ีถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุมกันปลอดภัยจาก
ยาเสพติด 

2. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย   
3. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
4. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

  5. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  6. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา 

       7. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
      8. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
      9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพท้ังระบบตามศักยภาพ                  

เพื่อยกระดับเขาสูมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 
10. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
11. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค 
13. หนวยงานมีระบบบริหารและจัดการความรูรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
  

ลําดับ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีปรองดอง และ/
หรือกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เปรียบเทียบ
กับเปาหมายการดําเนินงาน      

รอยละ 100 

2 รอยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมการรณรงคตอตาน             
ยาเสพติดเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 
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๑๗ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

3 รอยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา   
ท่ีไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมีความซื่อสัตยสุจริต  
เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 

4 รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 

5 รอยละของผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการสนับสนุนคาใชจาย            
ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 100 

6 จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงาน  
    - อายุ 15-39 ป 
    - อายุ 40-59 ป 
    - อายุ 15-59 ป 

 
10.9 ป 
7.6 ป 
9.2 ป 

7 รอยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป รอยละ 36 

8 สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา 
ตอสามัญศึกษา (ปวช.1 ตอ ม.4) 

45:55 
 

9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 1 ป 
    - ปวช. 
    - ปวส. 
    - ปริญญาตรี 

 
 

รอยละ 25 
รอยละ 50 
รอยละ 90 

10 รอยละของนักศึกษา และบุคลากรท่ีเขารวมโครงการมีศักยภาพและ 
ความพรอมรองรับการทองเท่ียว 

รอยละ 80 

11 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร               
ท่ีไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง 

25,000 คน 

12 รอยละของนักศึกษาและประชาชนท่ีเขาอบรม/ปฏิบัติงานในศูนยบมเพาะ 
วิสาหกิจ สามารถประกอบอาชีพได เปรียบเทียบกับเปาหมาย                  
การดําเนินงาน 

รอยละ 10 

13 จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะ 
ดานการคาและการพัฒนา 

3,700 คน 

14 จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาลท่ีนําไปใชประโยชน 700 เรื่อง 
15 จํานวนผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชน 2,405 เรื่อง 
16 ระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  

(O-NET)  (5 วิชาหลัก แบงเปน 3 ระดับช้ัน คือ ป.6  ม.3  ม.6) 
 
 
 

เพิ่มข้ึน            
รอยละ 2 
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๑๘ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

17 รอยละของสถานศึกษาทุกระดับและประเภทท่ีเขารับการประเมินและ
ไดรับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. 
    - สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
    - สถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
    - สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
    - สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    - สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. 

 
 

รอยละ 97 
รอยละ 87 
รอยละ 95 
รอยละ 97 

รอยละ 100 
18 รอยละของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนา     

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 
รอยละ 80 

19 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับการสงเสริมสวัสดิการ   
และสวัสดิภาพ  สิทธิประโยชนเกื้อกูล ความมั่นคงและผดุงเกียรติ         
และความกาวหนาในวิชาชีพ  เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 80 

20 ผลการเบิกจายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุผลสําเร็จ        
ตามเปาหมายท่ีกําหนด สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
  - ภาพรวม 
  - งบลงทุน 

 
 

รอยละ 96 
รอยละ 87 

21 รอยละของผูเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต    
ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานอาชีพ เพื่อการมีงานทําหรือ   
นําไปประกอบอาชีพ หรือมีรายไดเพิ่มข้ึนเปรียบเทียบกับเปาหมาย                   
การดําเนินงาน 

รอยละ 80 

22 รอยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา     
หรือผูท่ีเขารับการพัฒนาทักษะดานภาษาหรือความรูเกี่ยวกับ 
ประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 80 

23 จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                  
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

30,923 แหง 

 
 กลยุทธภายใตยุทธศาสตรฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง และคานิยมหลัก 12 ประการ 
แกประชาชน 

1. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีถูกตอง ความซื่อสัตยสุจริตเสียสละ 
เพื่อสวนรวม มีวินัย มีความกตัญู ขยันหมั่นเพียร มีจิตสํานึกประชาธิปไตย และสรางภูมิคุมกันใหผูเรียนปลอดภัย
จากยาเสพติด 

2. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด ตอยอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงาม 
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๑๙ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม 
  3. กระจายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
  4. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

และพัฒนาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ 
  5. พัฒนาหองสมุดประชาชน ศูนยการเรียนรู และแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย      

ใหเขาถึงงายและสะดวกสําหรับประชาชนในทุกพื้นท่ี 
  6. จัดต้ัง/จัดหาแหลงทุนเพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ 
7. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาใหมี

คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
8. สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา /หนวยงานทางการศึกษา  

กับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 
9. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหผูมีความสามารถพิเศษทุกดาน

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
10. สงเสริมการศึกษา วิจัยเพื่อใหบริการการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ 
11. พัฒนาสถาบันการศึกษาใหมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาสราง                

องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
12. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา รวมกับหนวยงานและ

องคกรท้ังในและตางประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

13. เรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน              
ทุกระดับและประเภทการศึกษา 

14. เรงพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ 
15. ปรับระบบและวางแผนการผลิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

ใหมีคุณภาพ 
16. เรงรัดพัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง ผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมท้ังแกไขปญหาการขาดแคลนครู 
17. พัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และระบบรับรองคุณภาพมาตรฐาน

วิชาชีพครู รวมท้ังสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นหรือภูมิปญญา เขามาเปนครูหรือผูชวยสอน 
18. สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกง เขาสูวิชาชีพครู           

โดยปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการ  รวมท้ังการชวยเหลือแกไขปญหาหนี้สินครู  
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๒๐ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
19. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
20. เรงรัดดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาใหหนวยงาน             

เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีอยางแทจริง 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

21. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

22. ปรับปรุงระบบการใหคาตอบแทน ส่ิงจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเหมาะสม 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบประชาคมอาเซียน 
  23. การประสานสรางความสัมพันธอันดี สรางความรวมมือทางดานการศึกษา 

การแลกเปล่ียนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบาน  
24. สรางความรูความเขาใจ ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ

สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการศึกษา การพัฒนา และการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย 

25. สงเสริมใหผูเรียน สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทเขาถึงระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

26. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ  

27. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาใหมีเอกภาพ มีมาตรฐาน
เดียวกัน เช่ือมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา 

 
 สรุปงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและแผนบูรณาการ 

 ตารางท่ี 2 สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
งบประมาณตาม 

แผนปฏิบัติราชการฯ 
(หนวย : ลานบาท) 

1. การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 1,071.9620 

2. การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม 101,174.8136 

3. การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ 128,715.5614 

4. การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา 270,362.1470 

5. การปฏิรูปครโูดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ 9,347.2094 

6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 1,311.2809 

7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

3,348.2677 



 

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๑ 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
งบประมาณตาม 

แผนปฏิบัติราชการฯ 
(หนวย : ลานบาท) 

8. การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 1,110.4494 

9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทันสมัย 2,083.0116 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 518,524.7030* 

   หมายเหตุ : เงินงบประมาณ 517,076.7030 ลานบาท รวมเงินกองทุน  1,448 ลานบาท   

   ตารางท่ี 3 สรุปงบประมาณแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

 

แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
งบประมาณ 

(หนวย : ลานบาท) 
1. การเตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเชียน 1,079.7501 

2. การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 160.0000 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ 0.8400 

4. การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3.0000 

5. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 3,348.2677 

8. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 6,455.1223 

9. การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 118.3159 

11. การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 7,009.8295 

12. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 41.2500 

14. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 162.9134 

15. การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 365.2462 

19. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,286.3866 

รวม 23,030.9217 

 
  สรุปการนําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ              
ไปสูการปฏิบัติ 
  กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางท่ีสําคัญในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตองใหความสําคัญ             
ในการใชแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรอบในการ
บริหารงาน 
  3. ดําเนินการช้ีแจงสรางความรู ความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติ ไดรับทราบอยางชัดเจน เพื่อการ
มีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตามแผนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 



 

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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๒๒ 

  4. ใหหนวยงานในสวนกลางสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ สําหรับการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหนวยงานปฏิบัติในระดับ
พื้นท่ี 
  5. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559                      
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยควร 1) ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตร                     
การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  2) พิจารณาใชตัวช้ีวัดตามเปาประสงค               
ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ และนําคาเปาหมาย                   
ตามตัวช้ีวัดมากําหนดเปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินผล 3) สรางระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และ
ผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาสอยางตอเนื่องเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค ทบทวน กําหนดมาตรการ
เพื่อปรับปรุง การใชจายงบประมาณและจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีระบบการกํากับดูแลใหโปรงใส 
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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๒๓ 

บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการ 
 

 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้                  
เปนการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) ซึ่งมีวัตถุประสงคของการประเมิน เพื่อประเมินความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ                  
และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิธีการดําเนินการประเมินนําเสนอรายละเอียด ดังนี้   

 1. กรอบแนวทางการประเมินในภาพรวม  
 2. ประเด็นเนื้อหาท่ีมุงศึกษา  
 3. แหลงขอมูล 
 4. ข้ันตอนการประเมิน 
 4. เครื่องมือประเมินและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

กรอบแนวทางการประเมินในภาพรวม  

 ในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ นําเสนอ
กรอบแนวทางการประเมิน ประเด็นเนื้อหาท่ีมุงศึกษา /ผูใหขอมูลในการประเมิน เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูล รายละเอียดนําเสนอในตารางท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๔ 

ตารางท่ี 4 กรอบแนวทางการประเมินแผนปฏิบติัราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วัตถุประสงคของการประเมิน ตัวช้ีวัด/ตัวแปรที่ศึกษา แหลงขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน 

1.เพื่อประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

    การบรรลุความสําเร็จ    
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
ตามเกณฑท่ีกําหนด           

ยุทธศาสตรที่ 1  
การสรางความสมานฉันท  
ความสามัคคีปรองดองและ
คานิยมหลักของคนไทย                 
12 ประการ 
เปาประสงคที่ 1  
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  
มีความรูความเขาใจใน
ประวัติศาสตรชาติไทย มีความ
สมานฉันท สามัคคีปรองดอง         
มีคานิยมท่ีถูกตองตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
และมีภูมิคุมกันปลอดภัย             
จากยาเสพติด   

- รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสามัคคีปรองดอง และ/หรือกจิกรรมสงเสริม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เปรียบเทียบ
กับเปาหมายการดําเนินงาน 

- สพฐ. 
- สป. (สช., กศน.) 
- สอศ. 
- สกอ. 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  
 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ  

- ไมนอยกวา รอยละ 100 

  - รอยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม
การรณรงคตอตนตานยาเสพติดเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน 

- สพฐ. 
- สป. (สช., กศน., 
สกก.) 
- สอศ. 
- สกอ.-  

- แบบรายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  
 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ  

- ไมนอยกวา รอยละ 100 

- รอยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก
และคานิยมใหมีความซื่อสัตย สุจริตเปรียบเทียบ
กับเปาหมายการดําเนินการ 

- สพฐ. 
- สป. (สช., กศน.) 
- สอศ. 
- สกอ. 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ  

ไมนอยกวา รอยละ 100 

เปาประสงคที่ 2 
ประชาชนไดรับความรู            
ความเขาใจ มีตระหนักรวม
อนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

- รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชน               
ท่ีเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับเปาหมาย            
การดําเนินงาน 

- สพฐ. 
- สป. (สช., กศน.) 
- สอศ. 
- สกอ. 
 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  
 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ  

- ไมนอยกวา รอยละ 100 
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๒๕ 

วัตถุประสงคของการประเมิน ตัวช้ีวัด/ตัวแปรที่ศึกษา แหลงขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเพ่ิมและกระจายโอกาส        
ทางการศึกษาใหแกประชาชน
เปาประสงคที่ 3 
นักเรียน นักศึกษาทุกกลุมไดรับ
โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ีกําหนดไว 

- รอยละของผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับ             
การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา             
ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- สพฐ. 
- สป. (สช., กศน.) 
- สอศ. 
- สกอ. 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  
 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา รอยละ 100 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
และสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศ 
เปาประสงคที่ 4 
กําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน 
สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

- สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา                   
(ปวช. 1 ตอ ม.4) 

- สอศ. - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา 45 : 55 

- รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. 
และปริญญาตรี ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 1 ป 

- สอศ. 
- สกอ. 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  
 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

ปวช.  ไมนอยกวา             
รอยละ 25 
ปวส. ไมนอยกวา                   
รอยละ 50 
ปริญญาตรี ไมนอยกวา           
รอยละ 90 

 - รอยละของนักศึกษา และบุคลากรท่ีเขารวม
โครงการมศีักยภาพและความพรอมรองรับ             
การทองเท่ียว 

- สกอ. - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา รอยละ 80 

 - รอยละของนักศึกษาและประชาชนท่ีเขามา
อบรม/ปฏิบัติงานในศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
สามารถประกอบอาชีพได เปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน 

- สกอ. - แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ ศะ.          
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ. 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา รอยละ 10 



 

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๖ 

วัตถุประสงคของการประเมิน ตัวช้ีวัด/ตัวแปรที่ศึกษา แหลงขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน 

เปาประสงคที่ 5 
ประชาชนไดรับความรู             
ความเขาใจในวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   - จํานวนผูมีความสามารถพิเศษ                       
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีไดรับ                    
การพัฒนาและสงเสริมอยางตอเน่ือง 

- สพฐ. 
- สป. (สช., กศน.) 
- สกอ. 
- สสวท.,มส. 

- แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ. 
 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา 25,000 คน 

เปาประสงคที่ 6 
ผลงานการศึกษาและวิจัย          
เพ่ือบริการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา 

จํานวนผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี              
และนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 

- สอศ. 
- สกอ. 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา 2,500 เรื่อง 

เปาประสงคท่ี 7     .
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม             
ท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใช
ประโยชนหรือตอยอด               
ในเชิงพาณิชย 

จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาล                  
ท่ีนําไปใชประโยชน 

- สกอ. - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา 700 เรื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การปฏิรูปการเรียนรูและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 8 
ประชาชนไดรับการศึกษาและ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน
คุณภาพ 

- จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน - สกศ. 
 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

อายุ 15-39 ป ไมนอยกวา 
10.9 ป 
อายุ 40-59 ป ไมนอยกวา 
7.2 ป 
อายุ 15-59 ป ไมนอยกวา 
9.2 ป 

- รอยละของกําลังแรงท่ีจบการศึกษาต้ังแตระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป 

- สศช. - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย 

- ไมนอยกวา รอยละ 
37.33 



 

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๗ 

วัตถุประสงคของการประเมิน ตัวช้ีวัด/ตัวแปรที่ศึกษา แหลงขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน 

-รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) (5 วิชา
หลัก แบงเปน 3 ระดับชั้น คือ ป.6 ม.3 ม.6) 
(เพ่ิมข้ึนจากป 2557 )  

- สพฐ. - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย 

- เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา              
รอยละ 2 ของปการศึกษา 
ท่ีผานมา ท้ัง 3 ระดับชั้น         

- รอยละของสถานศึกษาทุกระดับและประเภท           
ท่ีเขารับการประเมินและไดรับการรับรองคุณภาพ
จาก สมศ. 

- สกศ. - - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ. 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย 

- ระดับกอนประถม           
ไมนอยกวา รอยละ 97 
- ระดับประถม-มัธยม 
ไมนอยกวา รอยละ 87 
- ระดับอาชีวศึกษา 
ไมนอยกวารอยละ 95 
- ระดับอุดมศึกษา  
ไมนอยกวารอยละ 97 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิต
และพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ 9 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามเสนทาง
วิชาชีพท้ังระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพ่ือยกระดับเขาสู
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 

- รอยละของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

- สพฐ. 
- สป. (สช., กศน., 
กคศ.) 
- สอศ. 
- สกอ. 
- คส. 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ. 
 

- วิ เค ร าะห เชิ งบ ร รยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา รอยละ 80 

- รอยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา  
ไดรับการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ สิทธิ
ประโยชนเกื้อกูล ความมั่นคง และผดุงเกียรติและ
ความกาวหนาในวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเปาหมาย
การดําเนินงาน 

- สกสค. - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ. 

- วิ เค ร าะห เชิ งบ ร รยาย             
ดวยคารอยละ 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การปฏิรูประบบบริหารจัดการ

- ผลการเบิกจายงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

- สป. (สนย.) - เอกสารรายงานผลการใช
จายงบประมาณของ ศธ. 

- วิ เค ร าะห เชิ งบ ร รยาย             
ดวยคารอยละ 

- ภ า พร วม  ไ ม น อ ย กว า              
รอยละ 96 



 

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๘ 

วัตถุประสงคของการประเมิน ตัวช้ีวัด/ตัวแปรที่ศึกษา แหลงขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน 

ใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคที่ 10 
หนวยงานมีระบบริหารจัดการ    
ท่ีมีประสิทธิภาพ                  
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

ท่ีกําหนดสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ. 

- ง บ ล ง ทุน  ไม น อ ย กว า              
รอยละ 87 

ยุทธศาสตรที่ 7  
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
เปาประสงคที่ 11 
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับ             
คุณภาพชีวิต 

- รอยละของผูเรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะดานอาชีพ เพ่ือการมีงานทําหรือ นําไป
ประกอบอาชีพ หรือมีรายไดเพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบ
กับเปาหมายการดําเนินงาน 

- สพฐ. 
- สป. (สช., กศน.) 
- สอศ. 
- สกอ. 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา รอยละ 80 

ยุทธศาสตรที่ 8  
การดําเนินงานตามกรอบ
ขอตกลงประชาคมอาเซียน
เปาประสงคที่ 12 
นักเรียน นักศึกษา ครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการเสริมสราง
ความสัมพันธและพัฒนา           
ความรวมมือกับประเทศ                  
ในภูมิภาค 

- จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม ประชุม 
สัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะดานการคาและการพัฒนา 

- สคพ. - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา 3,700 คน 

- รอยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือผูท่ีเขารับการพัฒนา
ทักษะดานภาษาหรือความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

- สพฐ. 
- สป. (สช., กศน.) 
- สอศ. 
- สกอ. 

- แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

ยุทธศาสตรที่ 9  
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

- จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพดวย

- สพฐ. - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย             
ดวยคารอยละ 

- ไมนอยกวา 30,922 แหง 
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๒๙ 

วัตถุประสงคของการประเมิน ตัวช้ีวัด/ตัวแปรที่ศึกษา แหลงขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน 

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาให
ทันสมัยเปาประสงคที่ 13 
หนวยงานมีระบบบริหารและ
จัดการความรูรองรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล - แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ.  

2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค
ของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
    

- ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน                  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปะจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ในภาพรวมและจําแนกตามยุทธศาสตร 
 

ทุกหนวยงาน - แบบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนฯ ศธ. 
- แบบประเมินผลโครงการ
ตามแผนฯ  ศธ. 

- วิเคราะหเชิงบรรยาย
สภาพปญหา อุปสรรค                
ในการดําเนินงาน                    
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
- วิเคราะหเน้ือหา                  
เพ่ือจําแนกลักษณะปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
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ประเด็นเนื้อหาท่ีมุงศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ มุงประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของกระทรวงศึกษาธิการ             

ในภาพรวมและจําแนกรายยุทธศาสตร จํานวน 9 ยุทธศาสตร โดยมีประเด็นท่ีศึกษา ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1               
การสรางความสมานฉันท ความสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่ม
และกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริม                 
การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 
การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการ                    
ใหมีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงาน
ตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ใหทันสมัย  

2. ปญหา อุปสรรคของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

แหลงขอมูล 

 1. แหลงขอมูลประเภทเอกสาร เชน รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 

2. แหลงขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
   3.2.๑ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.๒.2 หนวยงานในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการสอนวิทยาศาสตร                   
และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)                     
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) และสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  

ข้ันตอนการประเมิน  
 กําหนดข้ันตอนการประเมินไว 3 ข้ันตอนหลัก ประกอบดวย ข้ันตอนการเตรียมการ ข้ันดําเนินการ
ประเมินผล และข้ันนําเสนอผลการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ข้ันเตรียมการ  
  1.1 ศึกษาคนควาแอกสารแผนปฏิบัติราชการ เอกสารการประเมินหรือผลการการประเมิน
เกี่ยวของ และวางแผนกําหนดประเด็นการประเมินท่ีจะสงผลตอวัตถุประสงคของการประเมินใหมากท่ีสุด  
  1.2 เสนอกระทรวงศึกษาธิการแตง ต้ังคณะกรรมการติดตาม ประเมินและรายงานผล             
การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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 2. ข้ันดําเนินการประเมินผล 
  2.1 กําหนดรูปแบบและแนวทางการประเมิน 
  2.2 กําหนดประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมิน 
  2.3 เสนอรูปแบบ แนวทางการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑการประเมินตอคณะทํางาน
ติดตาม ประเมินและรายงานการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  2.4 สรางและพัฒนาเครื่องมือ 
  2.5 การเก็บรวมรวบขอมูล 
  2.6 การวิเคราะหขอมูล 
  2.7 การสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 3. ข้ันนําเสนอผลการประเมิน 
  3.1 การจัดทํารางรายงานการประเมินฯ ตามรูปแบบท่ีกําหนด 
  3.2 เสนอราง “รางรายงานผลการประเมินฯ” ตอคณะทํางานติดตาม ประเมินและรายงานผล            
การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  3.3 ปรับ (ราง) รายงานผลการประเมินตามขอ 4.3.2 (ถามี) 
  3.4 เสนอรายงานผลการประเมินฯ ตอผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.5 สงรายงานผลการประเมินฯ ใหแกสวนราชการ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเผยแพร 

เคร่ืองมือประเมินและการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือประเมิน ประกอบดวย 2 เครื่องมือ ดังนี้ 
1. แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนแบบรายงานท่ีสรางข้ึน เพื่อรวบรวมรายละเอียดขอมูลโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมภายใตยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุก 3 เดือน  

2. แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนแบบรายงานท่ีสรางข้ึน เพื่อรวบรวมการสรุปสรุปผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม           
ตามแผนปฏิบัติการประจําป นําเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ดานการใชงบประมาณ                
ในแผนปฏิบัติการ สรุปประเด็นปญหา / แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ (เมื่อส้ินสุดการดําเนินงานโครงการ) เพื่อเปน
ประโยชนในจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไป  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1 . รวบรวมขอมูลตามกรอบแนวทางการประเมินผลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยการจัดสง                

แบบเก็บขอมูลไปยังหนวยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวของ โดยใหกรอกขอมูล                  
ตามแบบเก็บขอมูลท่ีกําหนด  

2. ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานหรือผลงานการประเมิน         
ท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ 

3. จัดประชุมคณะทํางานติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดทําขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ   
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล 

 กําหนดมิติหลักของการวิเคราะห ดังนี้ 
 1. ประเด็นความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม และประเด็นความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ จําแนกตามยุทธศาสตร เปนการวิเคราะหผลดําเนินงานสําคัญ
ภายใตการขับเคล่ือน 9 ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเปรียบเทียบกับคาเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของ
ยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้ังหมด ซึ่งประกอบดวย 9 ยุทธศาสตร 
13 เปาประสงค และ 23 ตัวช้ีวัด 
 2. ประเด็นปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ เปนการวิเคราะหผลการดําเนินงานสําคัญตามโครงการหรือ
กิจกรรมภายใตยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ               
โดยแสดงใหเห็นวา ผลการดําเนินงานมีปญหา อุปสรรคใดบาง รวมท้ังขอเสนอแนะเพื่อใชปรับปรุงพัฒนา                
การดําเนินงานในระยะตอไป 

3. เกณฑการประเมิน นําผลผลิตท่ีดําเนินการไดเปรียบเทียบกับคาเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับ
เป าประสงคภายใตยุทธศาสตรของแผนปฏิ บั ติร าชการ ประ จําป งบประมาณ พ.ศ.  2559 ของ
กระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมและจําแนกรายยุทธศาสตร 

สถิติทีใชในการวิเคราะหขอมูล  
ก า ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ก า รป ร ะ เ มิ น แผนป ฏิ บั ติ ก า ร  ป ระ จํ าป ง บ ปร ะม าณ  พ .ศ .  25 5 ๙                                  

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 
1. ขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ และ

คาเฉล่ีย  
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการประเมิน 

 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559                         
ของกระทรวงศึกษาธิการ นําเสนอผลการประเมิน 2 ประเด็น คือ  

1. ผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ของกระทรวงศึกษาธิการ  

1.  ผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามมิติยุทธศาสตรในภาพรวม                   
และจําแนกรายยุทธศาสตร โดยพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร
ภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสรุปไดดังตารางท่ี 5 ดังนี้ 
  

ตารางท่ี 5 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติราชการ  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม  

 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ผล ผลการบรรลุ
เปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
เปาประสงคท่ี 1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรชาติไทย มีความสมานฉันท สามัคคี 
ปรองดอง มีคานิยมท่ีถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและมีภูมิคุมกันปลอดภัยจากยาเสพติด 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
สงเสริมความสามัคคีปรองดองและหรือกิจกรรม
สงเสริมคานิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย
เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 
 

100 
 

บรรลุ 

ตัว ช้ี วัด ท่ี2  รอยละของนัก เรียนนัก ศึกษา              
ท่ีเขารวมกิจกรรมการรณรงคตอตานยาเสพติด
เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 
 

81.31 
 

ไมบรรลุ 

ตัวช้ีวัด ท่ี3  รอยละของนักเรียน นักศึกษา                
ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ
ก า ร ป ลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค า นิ ย ม ใ ห มี                 
ความซื่อสัตยสุจริตเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
การดําเนินงาน 

รอยละ 100 
 

120.21 
 

บรรลุ 



 

 
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๔ 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 

เปาประสงคท่ี 2  ประชาชนไดรับความรูความเขาใจมีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ตัวช้ีวัดท่ี4 รอยละของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ 
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 
 

153.03 
 

บรรลุ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม 
เปาประสงคท่ี 3 นักเรียนนักศึกษาทุกกลุมไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของผูเรียนการศึกษา               
ข้ันพื้นฐานไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 100 
 

100 

 
บรรลุ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
เปาประสงคท่ี 4 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 สัดสวนผู เรียนระดับมัธยมศึกษา          
ตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา 
(ปวช. 1 ตอ ม.4) 

สัดสวน 45 : 55 31 : 69 ไมบรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. ปวส. และปริญญาตรี  ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 
1 ป 

   ไมบรรลุ 

- ปวช.  รอยละ 25 12.86  

- ปวส. รอยละ 50 56.00  

- ปริญญาตรี รอยละ 90 74.36  

ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละของนักศึกษา และบุคลากร          
ท่ีเขารวมโครงการมีศักยภาพและความพรอม
รองรับการทองเท่ียว 

รอยละ 80 
 

392 
 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของนักศึกษาและประชาชน
ท่ีเขามาอบรม/ปฏิบัติงานในศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
สามารถประกอบอาชีพได เปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน  

รอยละ 10 
 

36 บรรลุ 

เปาประสงคท่ี 5 ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัดท่ี 12  จํานวนผูมีความสามารถพิเศษ
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีไดรับ            
การพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง  

คน 25,000 44,385 บรรลุ 



 

 
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๕ 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 

เปาประสงคท่ี ๖ ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี 14  จํานวนผลงานวิจัยดาน             
การรักษาพยาบาล ท่ีนําไปใชประโยชน 

เรื่อง 700 923 บรรลุ 

เปาประสงคท่ี 7 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
ตัวช้ีวัดท่ี 13 จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม 
ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะดานการคาและ          
การพัฒนา 

คน 3,871 3,700 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 จํานวนผลงานวิจัย องคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชน 

เรื่อง 2,405 5,836 บรรลุ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 8 ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดท่ี6 จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากร
วัยแรงงาน 

   ไมบรรลุ 

- อายุ 15-39 ป ป 10.9  10.7  

- อายุ 40-59 ป ป 7.6  7.9  

- อายุ 15-59 ป ป 9.2  9.4  

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของกําลังแรงท่ีจบการศึกษา
ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป 

รอยละ 36 37.33 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 รอยละของคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน              
(O-NET) (5 วิชาหลักแบงเปน 3 ระดับช้ัน คือ 
ป.6 ม.3 และ ม.6) 

รอยละ 2 
ปการศึกษา 2557 
- ป. 6 (44.35)  
- ม. 3 (37.54) 
- ม. 6 (35.00) 

 

คะแนนเฉลี่ย  O-
Netภาพรวมป
การศึกษา 2558 
พบวา ป. 6 และ 
ม. 3  มี      
คะแนนเฉลี่ย                 
สูงกวาเปาหมาย  
- ป. 6  (44.97)  
- ม. 3 (37.90) 
- ม. 6 (34.80)  
 

ไมบรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของสถานศึกษาทุกระดับ
และประเภทท่ีเขารับการประเมินและไดรับ              
การรับรองคุณภาพจาก สมศ. 

รอยละ  จํานวนสถานศึกษา
ทั้ง 4 ระดับที่เขารับ
การประเมินไดรับ 
การรับรองตํ่ากวา
เปาหมายที่กําหนด 

ไมบรรลุ 

ระดับกอนประถม  97 96.81 
ระดับประถม-มัธยม  87 77.47 
ระดับอาชีวศึกษา  95 79.49 
ระดับอุดมศึกษา  97 95.2 



 

 
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๖ 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ 
เปาประสงคท่ี 9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพท้ังระบบตามศักยภาพ เพื่อยกระดับ
เขาสูมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 
ตัวช้ีวัดท่ี18 รอยละของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาไดรับการสง เสริมและพัฒนา            
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเปาหมาย
การดําเนินงาน 

รอยละ 80 
 

111.71 
 

บรรลุ 

ตัว ช้ี วัด ท่ี19 รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเกื้อกูล ความมั่นคง 
และผดุงเกียรติและความกาวหนาในวิชาชีพ 
เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 80 
 

100.57 
 

บรรลุ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 10 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดท่ี 20 ผลการเบิกจายงบประมาณ                
ของกระทรวง ศึกษาธิ การบรร ลุผลสําเร็ จ             
ตามเปาหมายท่ีกําหนดสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

   ไมบรรลุ 

ภาพรวม รอยละ 96 96.55  

งบลงทุน รอยละ 87 77.40 × 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
เปาประสงค ๑1 ประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ตัวช้ีวัดท่ี 21 รอยละของผูเรียนเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและ ทักษะด านอาชีพ               
เพื่อการมี งานทําหรือนําไปประกอบอาชีพ                 
หรือมีรายไดเพิ่มข้ึนเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การดําเนินงาน 

รอยละ 80 
 

129.67 
 

บรรลุ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 
เปาประสงค ๑2 นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเสริมสรางความสัมพันธ 
และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค  
ตัวช้ีวัดท่ี 22 รอยละของนักเรียนนักศึกษา          
ครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาหรือ            
ผูท่ีเขารับการพัฒนาทักษะดานภาษาหรือความรู

รอยละ 80 

 
152.78 

 
บรรลุ 



 

 
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๗ 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาใหทันสมัย 
เปาประสงค 13 หนวยงานมีระบบบริหารและจัดการความรูรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ตัวช้ี วัด ท่ี  23  จํ านวนสถานศึกษาท่ี ได รั บ                
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

แหง 30,922 30,922 บรรลุ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
ในภาพรวม จํานวน 23 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย  16  ตัวช้ีวัด 
ไมบรรลุเปาหมาย  7 ตัวช้ีวัด 

 
 จากผลการดําเนินงานตารางท่ี 5 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ในภาพรวม 9 ยุทธศาสตร พบวา กระทรวงศึกษาธิการมีการดําเนินงานไดครบถวนในทุกเปาหมาย           
ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตร โดยความสําเร็จของการดําเนินการงานตามยุทธศาสตรในภาพรวม ซึ่งกําหนดตัวช้ีวัดและ 
คาเปาหมายไว 23 ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย จํานวน 16 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 69.56  
และมี 5 ยุทธศาสตรท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายครบทุกตัวช้ีวัด ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่ม
และกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิต
และพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ยุทธศาสตรท่ี 8                   
การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             
เพื่อการศึกษาใหทันสมัย  

สําหรับยุทธศาสตรท่ีไมสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายครบทุกตัวช้ีวัด มี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ยุทธศาสตรท่ี 3 
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  โดยมีความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 
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๓๘ 

   ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ             
ไดกําหนดเปาประสงคและตัวช้ีวัดไว 2 เปาประสงค 4 ตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธของการดําเนินงานไว                  
2 กลยุทธ สําหรับเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย           
ท่ีกําหนด โดยผลของความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พิจารณาจากผลการบรรลุเปาหมาย                   

ตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 6 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรท่ี 1  
การสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ผล ผลการบรรลุ
เปาหมาย 

เปาประสงคท่ี 1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรชาติไทย มีความสมานฉันท สามัคคี 
ปรองดอง มีคานิยมท่ีถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและมีภูมิคุมกันปลอดภัยจากยาเสพติด 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
สงเสริมความสามัคคีปรองดองและหรือกิจกรรมสงเสริม
คานิยมหลัก๑๒ ประการของคนไทยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 
 

100 
 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของนักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมการรณรงคตอตานยาเสพติดเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 
 

81.31 
 

ไมบรรลุ 

ตัว ช้ี วัด ท่ี  3  ร อยละของนั ก เรี ยน  นั ก ศึกษา  ครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการปลูกฝง
จิตสํานึกและคานิยมใหมีความซื่อสัตยสุจริตเปรียบเทียบ
กับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 
 

120.21 
 

บรรลุ 

เปาประสงคท่ี 2  ประชาชนไดรับความรูความเขาใจมีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชน              
ท่ี เข าร วมกิ จกรรมเกี่ ยวกับการอนุรั กษ  ทํานุ บํ ารุ ง 
ศิลปวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 100 
 

153.03 
 

บรรลุ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1
จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย  3  ตัวช้ีวัด 
ไมบรรลุเปาหมาย  1 ตัวช้ีวัด 
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๓๙ 

 จากขอมูลตารางท่ี 6 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 พบวา ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนด
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคไว 3 ตัวช้ีวัด มีผลดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปน             
รอยละ 66.67  และไมสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 33.33   
โดยมีผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ ดังนี้ 

 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

เปาประสงค ท่ี 1 นักเ รียนนักศึกษาประชาชนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรชาติไทย                  
มีความสมานฉันทสามัคคีปรองดองมีคานิยมท่ีถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและมีภูมิคุมกัน
ปลอดภัยจากยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีปรองดองและหรือกิจกรรม
สงเสริมคานิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทยเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

  กระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริมใหสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทจัดทําโครงการ/กิจกรรม             
เพื่อสง เสริมความสามัคคีปรองดอง สง เสริมค านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยมาอยางตอเนื่อง                          
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 35,861 แหง เขารวมจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 
100 ของเปาหมายท่ีกําหนด จําแนกเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 
30,816 แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 426 แหง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน จํานวน 4,463 แหง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 155 แหง และโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 1 แหง (ขอมูลจํานวนสถานศึกษาปการศึกษา 2558) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของนักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมการรณรงคตอตานยาเสพติดเปรียบเทียบ
กับเปาหมายการดําเนินงาน 

การดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเปนการดําเนินการ                  
เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหนักเรียนช้ัน ป.1 – ป.6 ในสถานศึกษาท้ังโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โดยมี
นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดจํานวน 3,903,348 คน จากเปาหมายการดําเนิน
โครงการจํานวน 4,800,000 คน คิดเปนรอยละ 81.31 ซึ่งยังไมสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนด รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมีความซ่ือสัตยสุจริตเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินการ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                     
ในสถานศึกษาต้ังแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมี              
ความซื่อสัตย สุจริตใหกับนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดเปาหมายผูเขารวม
กิจกรรมท่ีรอยละ 100 คือ จํานวน 141,979 คน สามารถดําเนินการสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีจํานวน 
167,299 คน คิดเปนรอยละ 117.83 
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๔๐ 

เปาประสงค ท่ี 2 ประชาชนไดรับความรูความเขาใจมีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน  

กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษาไดสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก 
เยาวชนและประชาชน เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย มีเปาหมายจํานวน 
3,000,000 คน มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4,591,027 คน คิดเปนรอยละ 153.03 สูงกวาเปาหมาย                  
ท่ีกําหนด  

 ผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีถูกตองความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพื่อสวนรวม มีวินัย    
มีความกตัญู ขยันหม่ันเพียร มีจิตสํานึกประชาธิปไตย และสรางภูมิคุมกันใหผูเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด                   
มีการดําเนินงาน/โครงการสําคัญ ดังนี้ 

1. โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ  เปาหมาย ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชน เขารวมโครงการ จํานวน 14,000 คน ดําเนินการได 
จํานวน 10,593 คน คิดเปนรอยละ 75.95  และโครงการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ เปาหมายผูเขารวมโครงการ จํานวน 400 คน ดําเนินการได 403 คน คิดเปน             
รอยละ 100.75  ท้ังนี้จากการการติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทุจริต                      
ของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา กระทรวงศึกษาธิการมีเรื่องทุจริตจํานวนท้ังส้ิน               
620 เรื่อง โดยไดดําเนินการไปแลว 210 เรื่อง เหลืออยูระหวางดําเนินการ 410 เรื่อง 

  นอกจากนี้ไดมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกขใหบริการประชาชน             
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ณ อาคารเสมารักษ  ช้ัน ๑ กระทรวงศึกษาธิการ และมีชองทางท่ีประชาชน                         
สามารถรองเรียน รองทุกขเรื่องตางๆ ผานหลากหลายชองทาง เชน สายดวนการศึกษา ๑๕๗๙ เว็บไซต   
www.1579.moe.go.th โดยปจจุบันมีเรื่องรองเรียนท้ังหมด 3,277 เรื่อง ยุติ เรื่องแลว ๒,352 เรื่อง                                 
และอยูระหวางการดําเนินการ 925 เรื่อง 

2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 

2550 จนถึงป  พ.ศ. 2558 มีสถานศึกษาแบบอยางรวมท้ัง ส้ิน 21 ,117 แหง  เปนศูนยการเรียนรู                          
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา จํานวน 121 แหง (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559)              
ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

2.1 พัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ใหเปน “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา” โดยประกาศสถานศึกษาพอเพียง จํานวน 41 แหง ท่ัวประเทศ ใหเปน 
“ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา” เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๙                 
เพื่อทําหนาท่ีเปนแกนนําในการขับเคล่ือนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาท่ัวประเทศตอไป 

2.2 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแกสถานศึกษาพอเพียงป 2556 (เพิ่มเติม) และ              
ป 2557  จํานวน ๔,๑๑๗ แหง และปายศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา             

http://www.1579.moe.go.th/
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ป 2557  จํานวน ๒๑ แหง รวมท้ังส้ิน ๔,๑๓๘ แหง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแกสถานศึกษาพอเพียง ป 2558 
จํานวน 1,025 แหง และปายศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ป 2558 
จํานวน 28 แหง  

นอกจากนี้ ไดเปดศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหมประจําตําบล ในพื้นท่ี กศน.ตําบล/แขวง จํานวน 7,424 แหงท่ัวประเทศ เพื่อเปนศูนยกลาง                    
การเผยแพรองคความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมใหแกชุมชนและดําเนิน
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยกระบวนการบัญชีครัวเรือน โดยจัดฝกอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ใหกับครู กศน. จํานวน 1,044 คน และมีผูเขารวมดําเนินการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบดวย ครู กศน. นักศึกษา ประชาชนในตําบล ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูบริหาร จํานวน 
260,450 คน 

 3. โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                 
มีเปาหมายมุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหกับนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาจํานวน 47,579 คน โดยมีผูรวมกิจกรรม จํานวน 67,853 คน คิดเปนรอยละ 142.61 ซึ่งมีการ
ดําเนินงานสําคัญดังนี้ 

3.1 โครงการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 7,700 คน จากเปาหมาย 7,700 คน คิดเปนรอยละ 100             
โดยมีกิจกรรมสําคัญ เชน จัดประชุมศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบงานประวัติศาสตร ๒๒๕ คน จัดทําเอกสาร
ประวัติศาสตรประจําจังหวัด ๗๗ จังหวัด จัดคายประวัติศาสตรสํานึกความเปนไทย ๗๗ โรงเรียน โรงเรียนละ            
๑๐๐ คน รวม ๗,๗๐๐ คน เผยแพรเอกสารประวัติศาสตร ๓ รายการ คือ ลอยกระทงสงกรานตและพลังผูหญิง
พัฒนารูปแบบการอบรมประวัติศาสตรทองถ่ินและชาติพันธุ  พัฒนาโรงเรียนสรางพลเมืองประชาธิปไตย                  
๑๕ โรงเรียน พัฒนาวิทยากรกระบวนการดานการสงเสริมความเปนพลเมืองและพัฒนาส่ือการเรียนรูการศึกษา
เพื่อสรางความเปนพลเมือง เปนตน 

3.2 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัย
โปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง และโครงการคายเรียนรูและเผยแพรโครงการพระราชดําริใหเครือขายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา ๙ เครือขาย มีนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขารวม จํานวน 3,640 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 
3,000 คน คิดเปนรอยละ 121.30  

3.3 โครงการเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหผูบริหารสถานศึกษาบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล มีผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจําอําเภอ กศน.อําเภอ/เขต เขารวมกิจกรรม 
จํานวน 867 คน คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3.4 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน
เปาหมาย จํานวน 10,370 คน มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 26,702 คน คิดเปนรอยละ 257.49 มีกิจกรรมสําคัญ 
เชน ดําเนินโครงการอบรมเทคนิคและวิธีการสอนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สูกระบวนการเรียนรู 
สําหรับผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจํานวน 920 คน โครงการอาชีวะ สรางคน สรางชาติ : เพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกท่ีดีในดานคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อสวนรวม เสริมสรางความสามัคคี                   
มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รูจักอดทน  มีจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชนตอสังคมมีผูขารวมกิจกรรม จํานวน 
18,277 คน เปนตน 
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3.5 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยอบรมศึกษานิเทศกจํานวน 60 คน จากเปาหมาย 55 คน คิดเปนรอยละ 109.09 
เพื่อทําหนาท่ีนิเทศกดานคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 158 แหง และดําเนินโครงการ
ขับเคล่ือนการปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันดวยกระบวนการลูกเสือ เชน จัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
ชอสะอาดอาชีวศึกษาระดับภาค ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ประชุมสัมมนาครูผูสอน ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา เปนตน มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 10,243 จากเปาหมายจํานวน 
7,000 คน คิดเปนรอยละ 146.32 รวมท้ังการสงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษานํารอง 25 แหง 
เพื่อเปนตนแบบการพัฒนาสถานศึกษาธรรมาภิบาล โดยมีนักเรียนนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม จํานวน 
18,587 คน จากเปาหมาย 18,587 คน คิดเปนรอยละ 100  

  4. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผานกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน มุงเนนพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของประเทศชาติใหมีความเพียบพรอมท้ังคุณธรรม 

จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 88,513 คน สามารถดําเนินการไดสูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี จํานวน 80,000 คน คิดเปนรอยละ 110.3 ประกอบดวยการงาน/โครงการ ไดแก 
4.1 โครงการสงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจําป ๒๕๕๙

ผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๔๑,๐๘๒ คน จากเปาหมาย ๔๐,๐๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๒.๗๐ กิจกรรมสําคัญ 
เชน การจัดกิจกรรมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘” มีผูบริหารระดับสูง และ
ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวยผูบังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เขารวมกิจกรรม                 
๑,๐๓๓ คน จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนเพื่อสงเสริมกิจกรรมรางวัลลูกเสือโลก (Scouts of              
the World Award ) มีลูกเสือ เนตรนารี เขารวมโครงการ ๗๓ คน และจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี               
ท่ัวประเทศ มีผูเขารวมกิจกรรม ๓๙,๙๗๖ คน เปนตน 

4.2 โครงการคายเยาวชนคนรุนใหมใฝคานิยม มีผูเขารวม จํานวน ๓,๔95 คน
จากเปาหมาย ๓,๔๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๒.๐๘ โดยโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการคายเยาวชน          
คนรุนใหมใฝคานิยม ๑๕ รุนๆ ละ ๒๐๐ คน ไปยังศูนยเสมารักษ ประจําสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ แหง 
จํานวน ๑๒ รุน และจัดคายเยาวชนคนรุนใหมใฝคานิยม ณ ศูนยเสมารักษในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน  
๓ รุน จัดคายปรับเปล่ียนพฤติกรรม จํานวน ๔ รุน มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 274 คน  คายพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา เพื่อสรางตนแบบความดีตามคานิยมหลัก 12 ประการ ป 2559  ผูเขารวมโครงการจํานวน 71 คน   

4.3 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปาหมาย จํานวน 1,000 คน ดําเนินการได 8,160 คน  มีกิจกรรม เชน จัดกิจกรรมสนับสนุนการฝกอบรม
ลูกเสือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนภูมิภาค) จํานวน ๔ รุนๆ ละ ๑๐๐ คน จัดฝกอบรมลูกเสือปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (สวนกลาง) ๑ รุนๆ ละ ๑๐๐ คน จํานวน 500 คน สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๒6 โรงเรียน จํานวน 5,016 คน และจัดกิจกรรมลูกเสือบําเพ็ญประโยชน
เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๒ ครั้ง เปนตน 

4.4 โครงการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนยุวกาชาด ประจําป  2559 
เปาหมายจํานวน 8,000 คน  มีผูเขารวม จํานวน 10,460 คน คิดเปนรอยละ 130.7 โดยจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน 3 ครั้ง เชน มอบผาหมเส้ือกันหนาวใหผูสูงอายุและนักเรียนมอบผาหม ยาสามัญประจําบาน อุปกรณ 
การเรียนใหกับโรงเรียน โครงการชุมนุมยุวกาชาด 13 ภาค ผูมีผูเขารวมจํานวน 5,000 คน จากเปาหมาย                
5,000 คน คิดเปนรอยละ 104.00 เปนตน 
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4.5 โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันตสรางสรรคสังคมไทย จํานวน
๙,๖๒๐ คนจากเปาหมาย ๙,๑๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๑๙.๗๒ โดยโอนจัดสรรงบประมาณไปยังศูนยเสมารักษ
ประจําสํานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันตสรางสรรคสังคมไทย จํานวน ๑๓ ครั้งๆ ละ 
๗๐๐ คนท่ัวประเทศ โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวผูกพัน มีผูเขารวม จํานวน 239 คน 

4.6 โครงการอื่นๆ เชน โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชาลูกเสือ/ 
ยุวกาชาดโครงการสงเสริมประสิทธิภาพในการยุวากาชาดและกิจการนักเรียน เปนตน มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 
10,496 คน จากเปาหมาย จํานวน 13,500 คน คิดเปนรอยละ 77.74   

4.7 การจัดสรรงบงบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาคายลูกเสือ จํานวน                
10 คาย เพื่อใหมีความพรอมสําหรับผูมาใชบริการคายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมท้ังการพัฒนาสงเสริม
ศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีการเฝาระวัง จํานวน 1,252 ครั้ง                    
จากเปาหมายจํานวน 500 ครั้ง คิดเปนรอยละ 250.20  
   นอกจากนี้  ไดดําเนินการปลูกฝงผู เรียนใหมี จิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม โดยดําเนินโครงการวิจัยการติดตามและประเมินการสงเสริมคานิยมของคนไทย ดําเนินการศึกษา                  
องคความรูท่ีเกี่ยวของและจัดทําเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
ของคนไทย ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสงเสริมความเปนพลเมืองโดยผานทักษะ         
การอานคํากลอนสําหรับผูเรียนระดับประเทศ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนจากทุกจังหวัดของประเทศ           
ใหเขาใจในความสําคัญของภาษาและการอานแลวนําไปขยายผลยังสถานศึกษาและดําเนินการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษา
ปญหาอุปสรรค ปจจัยสูความสําเร็จและถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนเลิศในพื้นท่ีรับผิดชอบของ กอ.รมน.                
ท้ัง ๔ ภาค ขณะนี้อยูระหวางการจัดพิมพเผยแพร โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินความเปนพลเมือง             
ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการพัฒนาเครื่องมือซึ่งเปนแบบวัดความเปนพลเมือง               
ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย ๖ ดาน ไดแก ๑)  ความรูท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต                       
๒) จิตสํานึกพลเมืองโลก/จิตสํานึกสากล ๓) ความเปนคนไทย/จิตสํานึกพลเมืองไทย ๔) การรูเทาทันทางการเมือง              
๕) พฤติกรรมการมีสวนรวมในความเปนพลเมืองและ ๖) ความมีคุณธรรม ขณะนี้อยูระหวางทดลองใชเครื่องมือ
โครงการขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย             
การพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและการเปล่ียนแปลง               
ของสังคมไทยและสังคมโลก โดยศึกษารวบรวมขอมูลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลการดําเนินงานการพัฒนา
การศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองท้ังประเทศไทยและตางประเทศ มีการประชุมรับฟงความเห็นและ                   

การสนทนากลุมจากผูทรงคุณวุฒิและโครงการ“ราชนารีกับการจัดการศึกษาจัดทํารายงานการวิจัย ซึ่งเปนการ
นําเสนอบทบาทดานการศึกษาของราชนารีท่ีปรากฏในนโยบายกฎหมายดานการศึกษา ต้ังแตยุคกรุงสุโขทัย            
กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบันตามประเภทของการศึกษา คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา              
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขณะนี้อยูระหวางการจัดพิมพ 

5. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยดําเนินการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดในนักเรียนช้ัน ป.1 – ป.6 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย              
และกรุงเทพมหานคร ท้ังโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน เปาหมายนักเรียน จํานวน 4,800,000 ลานคน                   
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดําเนินการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับนักเรียน จํานวน 3,903,348 คน              
คิดเปนรอยละ 81.31 รวมท้ังจัดกิจกรรมปองกัน เฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับช้ันขยายโอกาส 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เปาหมายจํานวน 11,336 แหง โดยดําเนินกิจกรรมปองกัน                  
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เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดครบตามเปาหมายในเชิงปริมาณท่ีกําหนดไวแลว แตสถานศึกษาท่ีผานเกณฑ
เชิงคุณภาพ สามารถดําเนินการได 10,353 แหง คิดเปนรอยละ 88.20 ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา               
ยาเสพติดในสถานศึกษาเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) เชน การจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 จํานวน 
664,619 คน การจัดต้ังหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติดในโรงเรียน จํานวน 13,624 แหง มีวิทยากรปองกัน              
ยาเสพติดเขาสอนในโรงเรียน (ครูผูสอน ครูพระสอนศีลธรรม ครู D.A.R.E.) จํานวน 36,942 คน ในโรงเรียน 
13,522 แหง 
   นอกจากนี้ ในระดับอุดมศึกษาไดสนับสนุนงบประมาณใหเครือขายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา ๙ เครือขาย ดําเนินโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา              
โดยมีการบูรณาการการดําเนินงานรวมกับสํานักงาน ปปส.ภาค/กทม. มุงเนนการจัดกิจกรรมปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพปญหาพื้นท่ีรวม ๑2๐ โครงการ และดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 5 รุน รวม 350 คน 
รวมท้ังสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาเพื่อใหรอบสถานศึกษา
เปนพื้นท่ีปลอดภัยจากยาเสพติดและปลอดจากแหลงอบายมุข 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมการอนุรักษฟนฟูสืบทอดตอยอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี                 
ท่ีดีงาม มีผลการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

1. โครงการเก่ียวกับการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาไดจัด
กิจกรรม/โครงการสงเสริมอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย มีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 4,591,027 คน จากเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีจํานวน 3,000,000 คน คิดเปนรอยละ 153.05 

   2. โครงการเก่ียวกับการเรียนรูวิชาชีพ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ               
และการศึกษาตามอัธยาศัยไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาชีพ มีผูเขารวมโครงการ             
รวมจํานวน 3,400 คน จากเปาหมาย จํานวน 1,950 คน ดังนี้ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาชีพศิลปะไทย
โบราณชางสิบหมู หลักสูตร 100-800 ช่ัวโมง โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิต
ของหญิงไทยในอดีต หลักสูตร 40-100 ช่ัวโมง โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิต
ของหญิงไทยในอดีตหลักสูตรไมเกิน 30 ช่ัวโมง และโครงการศูนยฝกอาชีพครบวงจร ฯลฯ 

 3. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตรและหนาท่ีพลเมือง                
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 421 คน และครูผูสอน
ประวัติศาสตร จํานวน 421 และครูผูสอนวิชาหนาท่ีพลเมือง จํานวน 50 คน ใหมีความรูความเขาใจและทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 100 รวมท้ังมีการจัดทํา
ตนฉบับครูมือครูภาษาไทยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  นําคูมือครูวิชาประวัติศาสตรชาติไทย 
สูการปฏิบัติในสถานศึกษา และนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรชาติไทย 5 ภาค จํานวน 25 แหง              
และนําคูมือครูวิชาหนาท่ีพลเมืองสูการปฏิบัติในสถานศึกษาและนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานํารอง               
15 แหง  
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    4. โครงการจัดพิมพหนังสือประวัติศาสตรชาติไทยเปนภาษาอังกฤษ “Thailand : 
A Concise เปนหนังสือประวัติศาสตรชาติไทยภาษาอังกฤษท่ีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา)                     
มีแนวคิดสรางการรับรู เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยใหนานาชาติรับรู ถึงประวัติศาสตรของประเทศ                  
และประชาชนชาวไทยท่ีมีสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนาน อีกท้ังประวัติศาสตรยังเปนรากฐานท่ีสําคัญของการ
ดํารงอยูของชาติไทยและความเปนไทยในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลัก                         
ในการสงเสริมการเรียนรูดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาติ จึงจัดพิมพหนังสือ“Thailand : A Concise 
History” โดยมีเนื้อหาท่ีมีความทันสมัย สอดคลองกับยุคสมัย การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แบงเนื้อหาออกเปน              
12 บท สํานักความสัมพันธตางประเทศไดมีการเผยแพรหนังสือประวัติศาสตรชาติไทย ฉบับภาษาอังกฤษ                  
ไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังส้ิน 1,433 แหง ซึ่งหนวยงานดังกลาวขางตน                 
ไดตอบแบบสอบถามความคิดเห็นดานการนําหนังสือไปใชประโยชน โดยมีความเห็นวาหนังสือดังกลาวมีประโยชน 
สามารถนําไปใชและมีความพึงพอใจรอยละ 93.59 
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   ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิม่และกระจายโอกาสทางการศกึษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม ไดกําหนด
เปาประสงคและตัวช้ีวัดไว 1 เปาประสงค  1 ตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธของการดําเนินงานไว  4 กลยุทธ 
สําหรับเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด             
โดยผลของความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พิจารณาจากผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด                
ระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 7 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรท่ี 2  
    การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม 
 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 

เปาประสงคท่ี 3 นักเรียนนักศึกษาทุกกลุมไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 100 
 

100 

 
บรรลุ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 2
จํานวน 1 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 

 
จากขอมูลตารางท่ี 7 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 2 พบวา ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนด

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคไว 1 ตัวช้ีวัด มีผลดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย คิดเปนรอยละ 100              
โดยมีผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ ดังนี้ 

 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

เปาประสงคท่ี ๓ นักเรียนนักศึกษาทุกกลุมไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา            
ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานใน ๕ รายการพื้นฐาน ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน หรือคาเลาเรียน 2) คาเครื่องแบบ
นักเรียน  3) คาหนังสือเรียน 4) คาอุปกรณการเรียน และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยในป ๒๕๕9              
มีนักเรียน นักศึกษาไดรับการสนับสนุนคาใชจาย จํานวน 10,848,839 คน จากเปาหมายผูเขาเรียนจริง จํานวน 
10,848,839 คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ซึ่งเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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 ผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 3 กระจายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและ
เทาเทียมมีผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
   1.1  โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชนใน 3 รูปแบบ ประกอบดวย รูปแบบกลุมสนใจกับ
ประชาชนกลุมสนใจท่ีอยูใน ๗๗ จังหวัด ในรูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพระยะส้ันและรูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพระยะยาว
ใหกับประชาชน โดยฝกอบรมใน 5 กลุมอาชีพ ไดแก 1) เกษตรกรรม 2) อุตสาหกรรม 3) พาณิชยกรรมและ
บริการ 4) ความคิดสรางสรรค และ 5) เฉพาะทาง ซึ่งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูเขารับการฝกอาชีพ จํานวน 
๗๖๓,๓๙๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๔๓.๖๐ ของเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี จํานวน 531,600 คน โดยผูเขารับการฝก
อาชีพสวนใหญ เปนการฝกอาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว จํานวน 129,610 คน รองลงมาทําเปนอาชีพ
เสริม จํานวน 58,361 คน ตอยอดอาชีพเดิม จํานวน 56,933 คน และสรางอาชีพใหม จํานวน 31,582 คน  

  นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดจัดต้ัง“ศูนยฝก
อาชีพ” ในโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพ เพื่อใหนักเรียนไดรับการฝกทักษะอาชีพเพื่อนําไปใชงานและ               
มีรายไดระหวางเรียน ซึ่งประกอบดวย ศูนยฝกอาชีพในกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ศูนย 6 หลักสูตร และภูมิภาค 
จํานวน ๓8 ศูนย ๓8 หลักสูตร รวมจํานวนท้ังส้ิน 44 ศูนย 44 หลักสูตร โดยมุงพัฒนาหลักสูตรอาชีพใหมี
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และหลักสูตรอาชีพใหมท่ีหลากหลายมากข้ึน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน           
ในชุมชนมีสวนรวมสรางสรรคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาดานอาชีพ
อยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน พัฒนาทักษะดานอาชีพใหตรงกับตลาดแรงงาน บมเพาะผูประกอบการใหม ซึ่งกอใหเกิด
การสรางงาน สรางรายไดทําใหประชาชนมีสวัสดิภาพท่ีดี และมีความรูดานอาชีพ ท้ังนี้มีผูเขารับการฝกอาชีพแลว               
จํานวน 570 คน  
  1.2  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   1.2.1  ใหการอุดหนุนเปนเงินคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เอกชนท่ีรับเงินอุดหนุน ต้ังแตช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ทุกคน (อัตราวันละ 7 บาท ปละ 260 วัน) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ มีน้ําหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน ปลูกฝงการด่ืมนมในเด็กและเยาวชน ใหพัฒนารางกายและสติปญญาจํานวน 1,518,033 คน จํานวน 
3,220 โรง 

  1.2.2 ใหการอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ต้ังแตช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สําหรับนักเรียนในโรงเรียนการกุศลทุกคน และนักเรียนในโรงเรียน
สามัญท่ัวไปท่ีประสบภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวัน อันเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนใหมีพัฒนาการดานตาง ๆ เปนไปอยางเต็มศักยภาพในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญท่ัวไป              
(คนละ 20 บาท/วัน ปละ 200 วัน) จํานวน 465,581 คน จํานวน  2,278 โรง 

 1.3  โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ใน 928 อําเภอ/เขต ใน 77 จังหวัด/กทม. กลุมเปาหมายผูสูงอายุ จํานวน               
92,840 คน ในการเขารวมกิจกรรมคงภาวะติดสังคมใหแกผูสูงอายุในชุมชน เชน การทําดอกไมจันทน การทํา
เหรียญโปรยทาน การฟงธรรม การรองคาราโอเกะ ผูเฒาเลาเรื่อง การออกกําลังกาย กิจกรรมฝกสมอง ศิลปะ 
ดนตรี และวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยผลการดําเนินงานมีผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมรวมท้ังส้ิน จํานวน 113,216 คน 
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2. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา             
ข้ันพื้นฐานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาใหกับผู เรียน                 
ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูเรียนต้ังแต              
ช้ันอนุบาล ๑ จนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและอาชีวศึกษา จําแนกตามหนวยงาน ดังนี้ 

 
 ตารางท่ี  8  จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนต้ังแตระดับ 
          อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2559 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากขอมูลตาราง ท่ี 8 จะเห็นไดวาผลการดําเนินงานสนับสนุนคาใชจายต้ังแต               
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับผูเรียน มีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว               
ท่ีรอยละ 100 โดยมีผูเรียนไดรับการสนับสนุน จํานวน 10,848,839 คน และใชงบประมาณไป จํานวน 
78,300.8986 ลานบาท 

สําหรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาฯ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมีการพิจารณาแลวเห็นวา การยกระดับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ป         
โดยไมเก็บคาใชจายสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของคณะรักษาความสงบแหงชาติและนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล ท้ังสามารถลดความเหล่ือมลํ้าสรางโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรมในสังคม
แกปญหาความยากจน ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสอดคลองกับความตองการของประชาชน               
จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกลาวและพัฒนาตอไปดวยการยกระดับจากการเปนโครงการตามนโยบายของแตละ
รัฐบาล ใหเปนหนาท่ีของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพื่อใหสามารถ                 
จัดงบประมาณสนับสนุนไดอยางตอเนื่อง หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงใชอํานาจตามมาตรา 44                 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับช่ัวคราว) ออกคําส่ังท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งจะเปนสวนสําคัญท่ีชวยใหประชาชนเกิดความเช่ือมั่นวา รัฐบาล                 
จะสนับสนุนคาใชเรียนฟรีอยางตอเนื่อง 

หนวยงาน 
งบประมาณ 

ผูเรียนที่ไดจัดสรร 
(คน) 

รอยละ งบประมาณที่ไดรับ 
(ลานบาท) 

งบประมาณที่ใชไป 
(ลานบาท) 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

40,059.0165 40,244.9054 7,042,757 ๑๐๐ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

๔,๗๗๕.๖๕๑8 ๔,๗๒๖.๖๖๔๐ 444,324 100 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

400.8623 383.9786 66,969 100 

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน 

31,208.6208 27,892.4541 2,059,594 100 

สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 
6,536.3591 

 
5,052.8965 1,235,195 

 
100 

รวม 82,980.5105 78,300.8986 10,848,839 100 
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 3. การสงเสริมจัดการศึกษา เนนเด็กตกหลน เด็กออกลางคัน เด็กจบ ป. 6 ท่ีไมไดเรียนตอ 
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการดําเนินการแกปญหาเด็กท่ีอยูนอกระบบการศึกษา โดยเด็ก

ท่ีอยูนอกระบบการศึกษา คือ เยาวชนท่ีอยูในวัยการศึกษา (อายุ 3 - 18 ป) แตไมไดเขารับการศึกษาใน
สถานศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) เด็กตกหลน (Out Of School) หมายถึง เด็กท่ีอยูในวัยเรียนแตไมเคยเขา
สูระบบการศึกษาใดๆเลย และ 2) เด็กออกกลางคัน (Droup Out ) หมายถึง เด็กท่ีเขาเรียนในระบบการศึกษา                  
แลวออกจากระบบการศึกษาขณะท่ียังเรียนไมจบการศึกษา ซึ่งมีการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

3.1 การแกปญหาเด็กตกหลน (Out Of Sohool) โดยคนหากลุมเปาหมาย              
เด็กตกหลน ดวยการใชฐานขอมูลนักเรียนตรวจสอบกับฐานขอมูลประชากรวัยเรียน ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมการจัดเก็บขอมูลเด็กตกหลนและออกกลางคัน            
กับหนวยงานท่ีจัดการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง และการผลักดันใหเด็กกลับเขาสูระบบการศึกษากําหนดใหเปนหนาท่ี
ของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โดยเปนบทบาทของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดในการวางแผนดําเนินการใหทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษาจัดเก็บขอมูลหากคนพบใหนํากลับเขาสู
ระบบการศึกษา 

3.2 การแกปญหาเด็กออกกลางคัน (Droup Out) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดวางแผนรวมกัน                
ในการแกปญหาเด็กออกกลางคัน โดยจัดประชุมสรางความเขาใจแกศึกษาธิการจังหวัด กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 
มอบหมายใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนําโปรแกรมสตูลโมเดลไปใชในการจัดเก็บขอมูลเด็กออกกลางคัน
และวางแผนแกปญหาควบคูกันไป ผลการดําเนินในภาคเรียนท่ี 1/2559  (16 พฤษภาคม  2559 - 30 
กันยายน 2559) ปรากฏวา มีการจัดเก็บขอมูลเด็กออกกลางคันและเด็กท่ีแนวโนมออกกลางคันครบทุกจังหวัด               
มีจํานวนท้ังส้ิน 7,067 คน ท้ังนี้ในแตละจังหวัดอยูระหวางดําเนินการแกปญหาดังกลาว 

สําหรับการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                  
ท่ีดําเนินการควบคูไปกับการใชโปรแกรมสตูลโมเดล ในระดับจังหวัด คือ  
    3.2.1 การเก็บขอมูลเด็กออกกลางคันผานระบบประมวลผลขอมูลกลาง 
(DMC) จึงจัดเก็บขอมูลเฉพาะเด็กท่ีออกกลางคันไปแลว พรอมท้ังไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาดําเนินการผลักดันเด็กออกกลางคันใหเขาสูสถานศึกษาโดยเร็ว ปรากฏผลดังนี้ ในการจัดเก็บขอมูล
นักเรียนออกกลางคัน สองปท่ีผานมา พบวา ปการศึกษา 2557 มีนักเรียนออกกลางคัน จํานวน 8,814 คน             
และปการศึกษา 2558 มีจํานวน 5,717 คน (ขอมูลจากโปรแกรม DMC สพฐ.)  
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 ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
               ท่ีมีปญหาการออกกลางคันและไดรับการแกไขปญหาสามารถติดตามใหเขาสูระบบการศึกษา 
    เปรียบเทียบในปการศึกษา 2557 – 2558 
 

ระดับช้ัน 

จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน/นักเรียนที่กลับเขามาเรียนใหม ผลการ

เปรียบเทียบ 

+เพิ่ม/ลด

(รอยละ) 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

จํานวน

นักเรียนออก

กลางคัน (คน) 

จํานวนนักเรียน             

ท่ีไดรับการ

แกปญหาและ

กลับมาเรียน 

(คน) 

อัตราการ

กลับมาเรียน 

(รอยละ) 

จํานวน

นักเรียนออก

กลางคัน (คน) 

จํานวนนักเรียน       

ท่ีไดรับการ

แกปญหาและ

กลับมาเรียน 

(คน) 

อัตราการ

กลับมา

เรียน 

(รอยละ) 

ประถม 1,760 1,117 63.46 1,396 364 26.07 -37.39 

มัธยมตน 4,290 2,107 49.11 2,832 1,458 51.48 +2.37 

มัธยมปลาย

และปวช. 
2,764 1,021 36.94 1,489 1,275 

85.63 +48.69 

รวม 8,814 4,245 48.16 5,717 3,097 54.17 +6.01 

 
ท่ีมา :  รายงานผลโครงการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 
         งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ขอมูล ณ 30 เมษายน 2557 และ 30 เมษายน 2558) 

ขอมูลจากตาราง ท่ี  9 พบว า  มี จํานวนนักเรียน ท่ีได รับการแก ไขปญหาและ                    
กลับมาเรียนของทุกระดับช้ันในปการศึกษา ๒๕58 จํานวน ๓,๐๙๗ คน คิดเปนรอยละ 54.17 จากจํานวน
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีปญหาการออกกลางคันท้ังหมด 
5,717 คน และมีอัตราการแกไขปญหาไดเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๕๗ คิดเปนรอยละ 6.01 
    3.2.2 การประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนดําเนินการแกปญหา และการนํา
โปรแกรมสตูลโมเดลไปใชอยางมีประสิทธิภาพใหครบทุกจังหวัด โดยมีผูรับผิดชอบโปรแกรมสตูลโมเดล                   
ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขารวมประชุมวางแผนดวย 
    นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการแกปญหา
การออกกลางคัน ดังนี้ 1) การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของระบบดูแลผูเรียน ไดแก การรูจักผูเรียน             
เปนรายบุคคล : จัดทําแฟมประวัติเยี่ยมบาน การคัดกรองผูเรียนกลุมเส่ียง กลุมปญหาและกลุมปกติ การเฝาระวัง               
ดูและและชวยเหลือผูเรียน : กิจกรรมโฮมรูม ประชุมผูปกครองกลุมเส่ียง 2) การสงเสริมการมีสวนรวม                   
ของผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ินในการลดปญหาการออกกลางคัน 3) กิจกรรมท่ีสถานศึกษากําหนดเอง                
ตามสภาพบริบทและปญหาของสถานศึกษา : จัดหาทุนหารายไดระหวางเรียน สอนซอมเสริม และ 4) การจัด
อบรมครู ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุน การใหคําปรึกษาชวยเหลือและแกไขปญหาแกผูเรียน ท้ังนี้ ขอมูล               
จากรายงานประจําป 2557 – 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับจํานวนและรอยละ             
ของนักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. ท่ีมีปญหาการออกกลางคัน เปรียบเทียบในปการศึกษา 2557 - 2558 พบวา 
มีจํานวนนักเรียนออกกลางคันในระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 2558 รวมท้ังส้ิน 7,465 คน                       
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อัตราการออกกลางคัน รอยละ 1.95 จากจํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมด จํานวน 383,699 คน 
ลดลงจากปการศึกษา 2557 รอยละ 67.94 (อางอิงจากรายงานผลโครงการติดตามประเมินผลตามแผน               
การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

 4. การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ และผูดอยโอกาส 
   กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดบริการทางการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา 
ใหกับผูพิการและผูดอยโอกาส เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนทุกกลุม โดยปจจุบัน              
มีผูพิการและผูดอยโอกาสในระบบการศึกษา ดังนี้  
   4.1 การจัดบริการการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาพิการ 
    สงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการใหไดรับการพัฒนา           
เต็มศักยภาพอยาง ท่ัวถึงและมีคุณภาพในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา จํานวน 431,576 คน โดยมี                     
การดําเนินงาน สําคัญ ดังนี้ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ            
46 โรงเรียนใน 37 จังหวัด มีนักเรียน จํานวน ๑๓,๐๓๑ คน ศูนยการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ           
เด็กพิการมี 77 ศูนย มีนักเรียนจํานวน 21,183 คน  สนับสนุนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม จํานวน 23,763 โรง 
มีเด็กพิการท่ีอยูในความดูแล จํานวน 378,588 คน (ท่ีมาขอมูล : เอกสารขอมูลประกอบการช้ีแจง                   
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันท่ี 23 มิถุนายน 2559)  

ระดับอาชีวศึกษาสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อคนพิการใหกับ
สถานศึกษาท่ีมีคนพิการเรียนรวม 229 แหง จําแนกเปนนักเรียนพิการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                 
จํานวน 688 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 331 คน และระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน 

ระดับอุดมศึกษาสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาใหกับสถาบันอุดมศึกษา
สําหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา จํานวน
2,320 คน 
    การศึกษานอกระบบ ขอมูลนักเรียนพิการภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 
พบวา มีนักเรียนพิการท่ีเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน  15,340 คน  

4.2 การจัดบริการการศึกษาสําหรับนักเรียนเด็กดอยโอกาส ผานการดําเนินงาน             
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห/โรงเรียนราชประชานุเคราะห จํานวน 51 แหง โดยมีนักเรียนท่ีอยูในความดูแล
จํานวน ๓๖,๘๙๗ คน (ท่ีมาขอมูล : เอกสารขอมูลประกอบการช้ีแจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันท่ี 23 มิถุนายน 2559) 
  4.3 โครงการ/กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินการ 
  4.3.1 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหและโรงเรียนเฉพาะความพิการ โดยมีการเยี่ยมบานนักเรียนจํานวน ๔,๖๕๐ ครอบครัว มีนักเรียนไดรับ
การเยี่ยมบานจํานวน ๔,๘๙๐ คน สงผลใหนักเรียนตามกลุมคัดกรองไดรับการดูแล ชวยเหลือ แกปญหาและ
สงเสริมพัฒนาอยางเต็มท่ี 
    4.3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและ                     
เด็กดอยโอกาส โดยมีนักเรียนพิการจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จํานวน ๕๑ แหงและโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
จํานวน ๔๖ แหง ไดรับการสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพรวมท้ังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนเฉพาะความพิการ โดยจัดกิจกรรมภายในศูนยการเรียนรูตามแนวพระราชดําริฯ                   
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ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลายเอื้อตอการเรียนรูสําหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน             
ในดานตาง ๆ เชน การเกษตร การประกอบอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต เปนตน และโครงการเสริมพลังบวกสราง
พลังใจเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ซึ่งนักเรียน
สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินชีวิตและอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข 
    4.3.3 โครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและดอยโอกาสใหมีความเปน
เลิศดานกีฬา ดนตรีและศิลปะ โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนเฉพาะความพิการไดรับการสงเสริม             
ใหเปนศูนยบมเพาะดานดนตรี กีฬา และศิลปะ จํานวน ๒๒ ศูนย และโครงการเสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครู 
สรางสรรคเด็กดีสูสังคม โดยจัดกิจกรรมอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมวินัยและจรรยาบรรณมีจิตวิญญาณ            
ของความเปนครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหทุกแหง  
  4.3.4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมี
ความตองการจําเปนพิเศษ ครั้งท่ี ๕ มีการคัดเลือกผลงานทางวิชาการท่ีเปนนวัตกรรมใหมทางการศึกษา                  
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษอยางกวางขวาง 
    4.3.5 โครงการการผลิตฐานขอมูลและการฝกอบรมผานระบบออนไลน               
เพื่อสงเสริมความรูใหกับครูการศึกษาพิเศษ (ระยะท่ี1) โดยจัดทําระบบฐานขอมูลทางวิชาการดานการศึกษาพิเศษ
อยางเปนระบบผานเว็บไซต (http://special.obec.go.th/bselc) และเปนชองทางกระจายขอมูลใหบุคลากร            
ไดเรียนรูนํารองการใชส่ืออิเลคทรอนิกสในการเผยแพรความรูในหนวยงาน อันจะนําไปสูการพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ท้ังนี้ มีบุคลากรดานการศึกษาพิเศษไดรวมสงวีดิทัศนความรูวิชาการ
เขาประกวดจํานวนมากกวา 40 ผลงาน ตามประเภทเนื้อหาวิชาการ 6 ดาน ไดแก 1) การจัดการศึกษา                 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 2) การใหบริการชวยเหลือในระยะแรกเริ่ม 3) การจัดการเรียนรวม 
4) การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 5) เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กพิการ และ 6) การประกัน
สิทธิและโอกาสลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ซึ่งผลงานท่ีไดรับรางวัลไดนําเผยแพรบนระบบเว็บไซตเปนท่ี
เรียบรอย ครูผูสอนในโครงการไดรับการพัฒนาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
มีบุคลากรในการใหบริการลามภาษามือสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ีมีความรู  

4.3.6 เงินอุดหนุนคาตอบแทนพิเศษครูท่ีสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
โดยใหการอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูท่ีสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 30 โรง จํานวน 137 คน ๆ ละ 
2,000 บาท/เดือน ใหการอุดหนุนส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ือบริการของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน           
15 โรง 6 ศูนย นักเรียน 686 คน และใหการอุดหนุนเปนเงิน คากอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนเอกชนการกุศล 22 โรง 

4.3.7 สนับสนุนครู/ผูดูแลนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ฝกทักษะอาชีพ
สงเสริมอาชีวเกษตรและพัฒนาการหารายไดพิเศษเพื่อคนพิการและใหการสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม             
คนพิการในสถานศึกษา 

4.3.8 จัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผูตองขังคายทหาร องคการปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพและพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพเพื่ยกระดับชีวิตใหกับกลุมผูสูงวัย
สตรีท่ีเปนแมบาน ผูตองขังกอนพนโทษ ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ ประชาชนในชุมชนทองถ่ินหรือ
ผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ ในจังหวัดตาง ๆ จํานวน 5,000 คน 
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4.3.9 พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ             
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 613 คน มี ศูนยบริการสนับสนุนนัก ศึกษาพิการ (DSS Center)                       
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 36 ศูนยและมีการดําเนินโครงการสําคัญตางๆ เชน โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนากลุมบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษารวม 100 คน โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการใช (ภาษามือระดับ 1) สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหบริการนักศึกษาพิการทางการไดยินใน
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 50 คน โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูดานการใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีความ
บกพรองทางการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา จํานวน 2 รุน รวม 187 คน โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (หลักสูตรคณาจารย หลักสูตรเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน IT หลักสูตรเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและหลักสูตรผูบริหารฝกอบรม) เพื่อเตรียมความรูใหเจาหนาท่ีและ
ผูปฏิบัติงานท่ีจะเดินทางไปฝกปฏิบัติและศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ สัมมนาเครือขายศูนยบริการนักศึกษาพิการ
ในระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนงบประมาณใหสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา จํานวน ๓๕ สถาบัน รวมท้ังตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานดานการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน ๑๕ แหง 

4.3.10 จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สําหรับผูตองขัง ระดับประถมศึกษา จํานวน 5,744 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 
8,150 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9,101 คน  

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและพัฒนาระบบเทียบโอน
ความรูและประสบการณ 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดจัดการศึกษานอกระบบ
ใหกับผูเรียนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
ท้ังส้ินจํานวน 3,252,145 คน การศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 22,161,480 คน โดยดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษานอกระบบ มีการขับเคล่ือนงาน/โครงการ ดังนี้ 
 1.1 การศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดการศึกษาใหกับผูเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษา 

จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยวิธีการเรียนแบบพบกลุมและทางไกล มีผูเรียน 
จํานวน 1,235,195 คน 

 1.2 การศึกษาตอเนื่อง มีผูรับบริการ จํานวน 1,935,072 คน โดยมี
ผูรับบริการในโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน จํานวน 763,393 คน โครงการหมูบานเรียนรูตามรอยพระยุคบาท 
จํานวน 245,816 คน  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน 350,575 คน โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ จํานวน 113,216  คน โครงการจัดหลักสูตรดูแลผูสูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 7,665 คน 
โครงการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยกระบวนการบัญชีครัวเรือน จํานวน 378,558 คน 
และการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะส้ัน จํานวน 75,849 คน  

2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีการขับเคล่ือนงาน/โครงการดังนี้ 
 2.1โครงการสงเสริมการศึกษานอกระบบผานทีวีสาธารณะ เพื่อสรางโอกาส

ทางการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูจากครูและวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท้ังในเมืองและชนบท โดยมีการดําเนินงานสําคัญ อาทิ ผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 11  และทางสถานี ETV ไดแก รายการติวเขมเติมเต็มความรูจํานวน   
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98 รายการ รายการ กศน. เพื่อนเรียนรู จํานวน 48 รายการรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 21 รายการ ฯลฯ 
จัดกิจกรรมติวเขม เติมเต็มความรูสัญจร จํานวน  9 ครั้งจัดพิมพเอกสารประกอบการรับชมรายการ จํานวน 
8,700 เลม และเอกสารอิเล็กทรอนิกสเผยแพรทางเว็บไซต www.etvthai.tv จํานวน 26 เรื่อง โดยมี
กลุมเปาหมายท่ีรับชมรายการทางเว็บไซต www.etvthai.tv จํานวน 1,324,754 วิว รวมกิจกรรมติวเขม เติมเต็ม
ความรูสัญจร จํานวน 8,599 คน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน ETV สถานีวิทยุโทรทัศน NBT สถานีโทรทัศนอื่น ๆ และ
ทางแผนดีวีดี จํานวน 1,116,378 คน รวมท้ังส้ิน 2,503,373 คน  

   สําหรับความพึงพอใจตอการรับบริการความรูนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยผานชองทางส่ือเทคโนโลยี พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 82.40 

 2.2 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มีผูใชบริการ จํานวน 10,186,344 คน 
ผานรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา จํานวน 7,364,160 คน วิทยุเพื่อการศึกษา จํานวน 1,850,360 วิว 
VCD/DVD จํานวน 2,822,184 คน  

 2.3 กิจกรรมศูนย วิทยาศาสตร เพื่อการศึกษา  มี ผู รับบริการ จํานวน 
5,504,993 คน ผานกิจกรรมาเรียนรูผานนิทรรศการ กิจกรรมคายวิทยาศาสตร กิจกรรมการศึกษาและทองฟาจําลอง  

 2.4 หองสมุดประชาชน จํานวน 913 แหง มีสมาชิก จํานวน 536,173 คน 
ผูใชบริการตอป จํานวน 6,302,626 คน  

 3. การพัฒนาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ ปการศึกษา 2559 
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการพัฒนาแนวทางการยกระดับการศึกษาใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  
ใหจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) ประกอบดวย ๒ แนวทาง คือ ๑) การเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ ใชเวลาเรียน 2 ภาคเรียน (๑ ป) โดยคุณสมบัติตองเปน รปภ. ไมนอยกวา ๑ ป ๖ เดือน แลวมา
สมัครเรียนแบบพบกลุมหรือทางไกล ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร กศน. มีการเทียบโอนความรูและประสบการณ
และเรียนตออีก ๑ ป และ ๒) การประเมินเทียบระดับการศึกษา ใชเวลาประเมิน 1 ภาคเรียน (๖ เดือน) โดยมี
คาธรรมเนียม ๓,๐๐๐ บาท และจะตองเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย มาไมนอยกวา 1 ป โดยประเมิน 2 มิติ 
คือ มิติประสบการณ จัดทําแฟมมิติประสบการณ เจาหนาท่ี กศน. จะสัมภาษณ ตรวจสอบหลักฐานเพื่อเทียบ
คะแนนของระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และมิติความรูความคิด เปนการทดสอบในรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมและพลานามัย และผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
จะตองผานการสัมมนาทางวิชาการ จํานวน 3 วัน 2 คืน หรือ 30 ช่ัวโมง จึงถือวาเปนผูผานการประเมิน               
เทียบระดับการศึกษาอยางสมบูรณ 

  สําหรับผลการดําเนินงาน มีพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ท่ีสมัคร             
เขายกระดับการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,782 คน แบงเปน (1) แบบพบกลุม 
จํานวน 1,929 คน (2) แบบทางไกล จํานวน 116 คน และ (3) เทียบระดับการศึกษา จํานวน 737 คน 

  นอกจากนี้ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย           
ไดดําเนินการเทียบระดับการศึกษาใหกับประชาชน โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผูเขาเทียบระดับการศึกษา ดังนี้ 

 

 

http://www.etvthai.tv/


 

 
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๕ 

ตารางท่ี  10 จํานวนผูเขาเทียบระดับการศึกษาและผานการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      (ปการศึกษา 2/2558) 

ระดับการศึกษา จํานวนผูเขารับการประเมิน จํานวนผูผานการประเมิน รอยละ 
ประถมศึกษา 546 369 67.59 

มัธยมศึกษาตอนตน 2,344 1,722 73.47 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,670 2,767 75.40 

รวม 6,560 4,858 74.06 
หมายเหตุ  ขอมูลปการศึกษาท่ี 1/2559 อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษา 

 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาหองสมุดประชาชนศูนยการเรียนรูและแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยใหเขาถึงงาย  

และสะดวกสําหรับประชาชนในทุกพื้นท่ี 

 1. แหลงเรียนรูท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

 ตารางท่ี 11  จํานวนแหลงเรียนรู 

แหลงเรียนรู จํานวน 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน กศน. จังหวัด  ๗๗ 

กศน. อําเภอ  ๙๒๘ 
กศน. ตําบล  ๗๔๒๔ 
ศศช. (ศูนยการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขต
ภูเขา) 

๗๖๑ 

ศรช. (ศูนยการเรียนชุมชน) ๑,๓๔๐ 
ศูนยฝกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ๙ 
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ๑๘ 
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จ. ประจวบคีรีขันธ ๑ 

หองสมุด 

หองสมุดจังหวัด ๗๒ 
หองสมุดอําเภอ ๗๔๗ 
หองสมุดเฉลิมราชกุมารีฯ ๙๐ 
หองสมุดราชมังคลาฯ ๑ 

 ท่ีมา : ระบบสารสนเทศ สํานักงาน กศน.  
 
   2. กิจกรรมจัดสรางแหลงเรียนรูประจําตําบล 

2.1 ประกาศจัดต้ังแหลงการเรียนรู ในกศน. ตําบล จํานวน 7,424 แหง
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับแหลงการเรียนรูในชุมชน เชน การเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหมูบานเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ชุมชนรักการอานการเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมการกําจัดและ             
คัดแยกขยะในชุมชนการสงเสริมการอานเคล่ือนท่ีสูเด็กกอนวัยเรียน (0-6 ป) จํานวน 7,137 แหง เพื่อสรางและ
กระจายโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน และจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับแหลงการเรียนรูในชุมชน              
บาน วัด โรงเรียน และภาคีเครือขาย เชน การเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยกระบวนการบัญชี
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ครัวเรือน เล้ียงไกในตะกรา ปลูกฝกในกลองโฟมผักไรดิน น้ําหมักจากผลไม การเรียนรูเทคโนโลยีดานการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนตน 
  2.2 จัดต้ังศูนยสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) จํานวน 
7,424 ตําบล เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ                
ปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษา กศน. และประชาชนอันเปนการพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาวอยางมั่นคงและยั่งยืน 

2.3 โครงการดิจิทัลชุมชน สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ใหกับ 
กศน. ตําบลทุกแหง จํานวน 7,424 ตําบลท่ัวประเทศ เพื่อสงเสริมใหประชาชน มีความรูและทักษะในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลตางๆ ในการแสวงหาความรู ขอมูลและสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเอง และ
ไดจัดอบรมถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใหตําบลจัดทําหลักสูตร ตําบลละ 3 หลักสูตร 
แตละหลักสูตร มีระยะเวลาการอบรม จํานวน 12 ช่ัวโมง มีผูเขารับการอบรมไมนอยกวา 15 คนตอหลักสูตร              
ซึ่งจากการตรวจสอบในระบบและจากการลงพื้นท่ี พบวา หลักสูตรแรกท่ีใชจัดอบรมเหมือนกันเปนสวนใหญ ไดแก                  
1) หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หลักสูตรการใชมือถือสมารทโฟน และ                    
3) หลักสูตรการใชโซเชียลเน็ตเวิรค เพื่อการพาณิชย โดยมีเปาหมายการอบรมวิทยากร จํานวน 7,700 คน 
ดําเนินงานได จํานวน 9,434 คน คิดเปนรอยละ ๑๒๒.๕๑ และมีประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 340,714 คน 
ผานโครงการอบรม จํานวน 22,272 โครงการ ซึ่งจากการสํารวจ พบวา ประชาชนผูเขารับการอบรม มีความ            
พึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีระดับความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลหลังการเขาอบรม 
เพิ่มข้ึนจากกอนการเขารวมโครงการ 
   3. กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ 

3.1 โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ลงนามความรวมมือกับ
หนวยงานเครือขายกวา ๑๐ แหง เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคลาย                   
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนวันรักการอาน โดยจัดกิจกรรมสงเสริม
ประชาสัมพันธ รณรงค เชิญชวนภาครัฐและเอกชนทุกภาคสวนรวมขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริมการอาน                 
ท่ัวประเทศ โดยการบริจาคหนังสือและส่ือเพื่อสนับสนุนไมนอยกวา 10 ลานเลม ใหบานหนังสือชุมชน จํานวน
18,500 แหง มีภาคีเครือขายสงเสริมการอานรวมบริจาคหนังสือหลายแหง สรุปยอดรับบริจาคหนังสือและส่ือถึง
วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 จํานวนท้ังส้ิน 8,430,772 เลม คิดเปนมูลคา 222,301,664 บาท ซึ่งสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดสงหนังสือเหลานี้ใหหองสมุดประชาชน 912 กวาแหง 
กศน. ตําบล 7,424 แหง และบานหนังสือชุมชน 15,146 แหง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผูใชบริการ
หองสมุดประชาชน จํานวน 6,302,626 คน กศน. ตําบล จํานวน 890,880 คน และบานหนังสือชุมชน 
จํานวน1,135,950 คนรวมท้ังส้ิน จํานวน 8,329,456 คน 

3.2 สงเสริมการรักการอาน “สรางการอาน เสริมการเรียนรู” เชน สงเสริม            
การอานตลอดปในหองสมุดประชาชน จํานวน 909 แหง จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กปฐมวัย มีจํานวน
เด็กเขารวม 142,534 คน สงเสริมกิจกรรมการอานตามความตองการและความสนใจใหกับสมาชิกหองสมุด
ประชาชนจํานวน 536,173 คน พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในบานหนังสือชุมชน ท้ังในระดับ
บุคคล ครอบครัว และยกระดับเปนหมูบานแหงการอาน เปนตน 
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กลยุทธท่ี 6 จัดต้ัง/จัดหาแหลงทุนเพื่อการศึกษา 

   1. โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน ผลการดําเนินงานโครงการต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๘ มีผูเขารวมโครงการ รวม ๔ รุน จํานวน ๓,๐๙๓ คน  มีผูสําเร็จการศึกษาแลว จํานวน ๒ รุน แบงเปนรุนท่ี ๑ 
จํานวน ๙๒๑ คน รุนท่ี ๒ จํานวน ๙๑๕ คน โดยกลับมาทํางาน (๑) ภาคเอกชน รอยละ ๗๓.๗ (๒) รับราชการ    
รอยละ ๑๑.๙๓ (๓) ศึกษาตอ รอยละ ๑๐.๗๓ (๔) ประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ ๑.๔ และ (๕) รัฐวิสาหกิจ            
รอยละ ๑.๒ และมีผูท่ีอยูระหวางการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ จํานวน ๑,๒๕๗ คน แบงออกเปน             
รุนท่ี ๓ จํานวน ๖๘๙ คน และรุนท่ี ๔ จํานวน ๕๖๘ คน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ                 
ไดติดตามดูแลผูรับทุนท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ  การบริหารโครงการมีคณะกรรมการโครงการ 1 อําเภอ 
1 ทุน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน  และคณะอนุกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอ
คณะกรรมการโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน ซึ่งมีการประชุมอยางนอย  
ปละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับดูแล แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนทุนและการบริหารจัดการโครงการ โดยปจจุบัน
นักเรียนทุน รุนท่ี 3 และรุนท่ี 4 กําลังศึกษาอยูมีจํานวน 1,187 คน (ขอมูลวันท่ี 28 ธันวาคม 2559) จําแนก
เปนรุนท่ี 3 จํานวน 622 คน (ประเทศไทย 165 คน ตางประเทศ 457 คน) รุนท่ี 4 จํานวน 565 คน               
(ประเทศไทย 330 คน ตางประเทศ 235 คน) โดยมีนักเรียนทุนรุนท่ี 3 สําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 57 คน   

 2. โครงการ “ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระยะท่ี 2” จํานวน 10 รุน 
รุนละ 600 ทุน รวมท้ังส้ิน 6,000 ทุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาใหแกเยาวชนในพื้นท่ีหางไกลและมีอัตราการเรียนตอตํ่าไดมีโอกาสศึกษาต้ังแตระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายถึงระดับปริญญาตรีเพื่อท่ีจะกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินและชุมชนของตนเอง                
โดยจัดสรรใหระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนเงิน 25,000 บาทตอป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปนเงิน                
30,000 บาทตอป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตรี เปนเงิน 55,000 บาท และปรับอัตราเพิ่มทุน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตรี จากเดิม 30,000 บาท เปน 55,000 บาทตอป ตามโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 48 พรรษา             
เมื่อป พ.ศ. 2546 ดวย ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2559 มีมติอนุมัติการดําเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 โดยใหดําเนินโครงการต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2560-2577                    
ระยะ 17 ปการศึกษา (18 ปงบประมาณ) ภายในวงเงิน 1,911,250,000 บาท และอนุมัติในหลักการการ
ปรับเพิ่มอัตราทุนการศึกษาใหกับผูรับทุนฯ เดิม ท่ีกําลังศึกษาอยูในปจจุบันจนส้ินสุดโครงการเดิม ภายในกรอบ
วงเงิน 114,412,500 บาท ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

 ปจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับเงินอุดหนุน
ทุนการศึกษา จํานวน 1,026 คน แบง เปน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน ๒๘๘ คน 
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 700 คน และเอกชน จํานวน 38 คน 
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  3. กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต 
   3.1 กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 ผลการใหกูยืมเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ปการศึกษา 2559  

ระดับการศึกษา รายเกา (ราย รายใหม (ราย) รวม (ราย) จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 28,276 46,165 74,441 991.8823 
ปวช. 32,285 21,991 54,276 1,606.0495 
ปวท./ปวส. 45,004 13,281 58,285 2,153.5486 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 293,907 28,589 322,496 16,387.0203 
รวม 399,472 110,026 509,498 21,138.5007 

ที่มา :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559) 

หมายเหตุ : ปการศึกษา 2559 ยังอยูระหวางการพิจารณาจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมของอนุ 1 และอนุ 2 
และอยูระหวางการใหกูยืม รวมท้ังส้ิน 52,885 ราย แบงเปน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13,835 ราย               
ระดับ ปวช. 15,000 ราย ระดับ ปวท./ปวส. 10,000 รายและระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี 14,000 ราย 

3.2 กองทุนท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคตอยูระหวางดําเนินการจัดสรร                
การกูยืม โดยมีเปาหมายผูกูยืมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/อนุปริญญา/ปริญญาตรี 146,378 ราย 
(ภาพรวม) วงเงิน 9,172.15 ลานบาท 
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  ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศกัยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยเพื่อพฒันาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ไดกําหนด
เปาประสงคและตัวช้ีวัดไว 4 เปาประสงค 8 ตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธของการดําเนินงานไว 6 กลยุทธ              
สําหรับเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด              
โดยผลของความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พิจารณาผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงคของยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 13 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรท่ี 3  
      การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 

 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ผล ผลการบรรลุ
เปาหมาย 

เปาประสงคท่ี 4 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช. 1 ตอ ม.4) 

สัดสวน 45 : 55 31 : 69 ไมบรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ปวส. และปริญญาตรี ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 1 ป 

   ไมบรรลุ 

- ปวช.  รอยละ 25 12.86  

  - ปวส. รอยละ 50 56.00  

- ปริญญาตรี รอยละ 90 74.36  

ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละของนักศึกษา และบุคลากร                     
ท่ีเขารวมโครงการมีศักยภาพและความพรอมรองรับ            
การทองเท่ียว 

รอยละ 80 
 

392 
 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของนักศึกษาและประชาชน            
ท่ีเขามาอบรม/ปฏิบัติงานในศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
สามารถประกอบอาชีพได เปรียบเทียบกับเปาหมาย           
การดําเนินงาน  

รอยละ 10 
 

36 บรรลุ 

เปาประสงคท่ี 5 ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัดท่ี 12  จํานวนผูมีความสามารถพิเศษ              
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีไดรับการพัฒนา
และสงเสริมอยางตอเนื่อง  

คน 25,000 44,385 บรรลุ 

เปาประสงคท่ี ๖ ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี 14  จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาล 
ท่ีนําไปใชประโยชน 
 

เรื่อง 700 923 บรรลุ 
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ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 

เปาประสงคท่ี 7 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
ตัวช้ีวัดท่ี 13 จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม ประชุม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะดานการคาและการพัฒนา 

คน 3,700 3,871 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 จํานวนผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชน 

เรื่อง 2,405 5,836 บรรลุ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3 
จํานวน 8 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย 6 ตัวช้ีวัด 
ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด 

จากขอมูลตารางท่ี 13 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3 พบวา ยุทธศาสตรท่ี 3 
กําหนดตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคไว 8 ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 6 ตัวช้ีวัด               
คิดเปนรอยละ 75 และไมสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 25                  
ซึ่งมีผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ ดังนี้ 

 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

เปาประสงคท่ี 4 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา(ปวช. 1 ตอ ม.4) 

     ตารางท่ี 14 สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช.1 ตอ ม.4)
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 

ที่มา : สถิติการศึกษาประจําป 2555, 2556, 2557, 2558 

 จากตารางจะเห็นไดวา สัดสวนผูเรียนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอ
สามัญศึกษา (ปวช. 1 ตอม.4) ยังไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มีผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 

ระดบั 
การศึกษา 

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 
(ปการศึกษา

2554) 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
(ปการศึกษา

2555) 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
(ปการศึกษา

2556) 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
(ปการศึกษา

2557) 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
(ปการศึกษา

2558) 
ผูเขาศึกษา

ระดับ ปวช. 1 
293,074 279,568 249,150 250,323 205,155 

ผูเขาศึกษา
ระดับ ม. 4 

150,274 518,362 506,885 455,532 445,545 

รวม 803,348 797,930 756,035 705,585 650,700 
สัดสวน 36.48 : 

63.32 
35.04 : 
64.96 

32.95 : 
67.05 

35.46 : 
64.54 

31.53: 
68.47 
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จํานวน  205,155  คน และประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 445,545 คน คิดเปนสัดสวน
ผูเรียนตอสามัญศึกษา (ปวช. 1 ตอ ม.4) อยูท่ี 31  : 69 ในขณะท่ีกําหนดเปาหมายของแผนไวท่ี 45 : 55 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายใน1 ป 

  ตารางท่ี 15 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
                     ในสาขาท่ีเก่ียวของภายใน 1 ป 
 

   หมายเหตุ 1. ขอมูลภาวะผูมีงานทําผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใชขอมูลปการศึกษา 2557  
2. ขอมูลสถานภาพการทํางานของบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2557 สถาบันอุดมศึกษา  

  3. สําหรับขอมูลประจําป พ.ศ. 2558 สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา อยูระหวาง 
      เก็บรวบรวมขอมูล 
   แหลงขอมูล    1. ขอมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2559 จากระบบติดตามภาวะผูมีงานทําผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
      อาชีวศึกษา http://job.vec.go.th/ 

2. ขอมูล ณ 27 ตุลาคม 2559 จากระบบรายงานภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  
      http://www.job.mua.go.th/ 

จากขอมูลตารางขางตน สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

1. ในสวนของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พบวา ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 56 ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี
รอยละ 50 

2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษา แมสวนใหญจะมุงเนนการมีทํางานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระคิดเปนรอยละ  66.79 แตยังไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี          
รอยละ 90 

3. ผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป รอยละ 12.86 ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 25 เนื่องจากสวนใหญเขาศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึนถึงรอยละ 83 

 
 
 

ระดับ
การศึกษา 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา/ 

ผูสําเร็จการศึกษา                   
ที่ตอบแบบสํารวจ 

ศึกษาตอ รองาน/วางงาน 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา                   

ที่มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปวช. 59,546/54,292 45,067 83.00 2,245 4.13 6,980 12.86 
ปวส. 48,918/41,896 14,216 33.93 4,219 10.07 23,461 56.00 

ปริญญาตรี 118,046 6,182  5.24 30,149  25.54 78,843  66.79 

http://job.vec.go.th/
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ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการมีศักยภาพและความพรอม
รองรับการทองเท่ียว 

  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 
เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวใหสอดรับกับความตองการการทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ/กิจกรรม
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา และบุคลากรมีศักยภาพและความพรอมรองรับการทองเท่ียว โดยกําหนดเปาหมายผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ 80 (35,192 คน) ของกลุมเปาหมายจํานวน  43,990 คน  ซึ่งสามารถดําเนินการไดสูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนด โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 172,445 คน คิดเปนรอยละ 392   

ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของนักศึกษาและประชาชนท่ีเขามาอบรม/ปฏิบัติงานในศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจสามารถประกอบอาชีพไดเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 16 รอยละของนักศึกษาและประชาชนท่ีเขามาอบรม/ปฏิบัติงานในศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
    สามารถประกอบอาชีพไดเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การอบรม/ปฏบิัติงาน 
ในศนูยบมเพาะวิสาหกิจ 

จํานวนนักเรียน นกัศึกษา
และประชาชนเปาหมาย 

ของการอบรม/ปฏบิตัิงาน
ในศนูยบมเพาะวิสาหกิจ  

จํานวนนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนที่เขาอบรม/ปฏิบัติงาน
ในศูนยบมเพาะวิสาหกิจสามารถ

ประกอบอาชีพได 
ประชาชนเขารบัการอบรม
ทักษะการประกอบอาชีพ 

2,800 
 

600 ราย 

นักศกึษาทดลองประกอบธุรกิจ 200  500 ราย 
รวม  (รอยละ 10 = 300)  (รอยละ 36 = 1,100) 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลจากการจัดโครงการอบรม/ปฏิบัติงานในศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 พบวา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเขารับการอบรม/ปฏิบัติงานในศูนยบมเพาะวิสาหกิจ สามารถประกอบ
อาชีพไดมีจํานวน  1,100 คน จากผูเขาอบรมท้ังหมด 3,000 คน คิดเปนรอยละ 36 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี
รอยละ 10 (จํานวน 300 คน ของผูเขาอบรมท้ังหมด)  
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เปาประสงคท่ี 5 ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
ท่ีไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง 

   กระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูมีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนผูไดรับ                  
การพัฒนา ดังนี้ 

  ตารางท่ี 17 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

โครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 8,640 สพฐ 
2. จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 720 มวส. 
3. สนับสนุนทุนพัฒนาและสงเสริมผู มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 

1,583 สสวท. 

4. สนับสนุนทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.)  

599 สสวท. 

5. สนับสนุนทุนโอลิ มป ก วิ ชาการสมเด็ จพระเจ า พ่ี นาง เธอ                  
เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (ทุนโอลิมปก)  

218 สสวท. 

6. พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนท่ีมี
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  

27,000 สสวท. 

7. พัฒนานักเรียนในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  

4,152 สสวท. 

8.  พัฒนากํ าลั งคนด าน วิทยาศาสตร  ระยะ  2 ( ทุน เรี ยนดี

วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย)  

1,473 สกอ. 

รวม 44,385  

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร                  
และเทคโนโลยีและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  จากตารางขางตน พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการสงเสริม
ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพรวม จํานวน  
44,385  คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีจํานวน 25,000 คน คิดเปนรอยละ 177 

 
เปาประสงคท่ี 6 ผลงานการศึกษาและวิจัยเพ่ือบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาลท่ีนําไปใชประโยชน 
 ผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาลท่ีแลวเสร็จและนําไปใชประโยชน อยูระหวาง              

การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม โดยผลการดําเนินงานขณะนี้มีผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาลท่ีนําไปใช
ประโยชนแลว จํานวน 923 ผลงาน จากเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 700 แหง คิดเปนรอยละ 131.85 
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เปาประสงคท่ี 7 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะดานการคาและ
การพัฒนา  

สถาบันเพื่อการคาและการพัฒนาระหวางประเทศ ไดจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานการคาและการพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา

และสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของใหกับบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และผูสนใจท่ัวไปซึ่งมีผูเขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา จํานวน 3,871 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี จํานวน 3,700 คน คิดเปนรอยละ 104.62 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 จํานวนผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน  

ตารางท่ี 18 จํานวนผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 
 
รายการผลงานวิจัยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลงานวิจัย องคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แลว
เสร็จและนําไปใชประโยชน 

(ช้ิน/เรื่อง) 

หนวยงาน 

1. ผลงานสิ่งประดิษฐ  หุนยนต นวัตกรรมสื่อการศึกษาและ
โครงงานวิทยาศาสตร สามารถนําไปพัฒนาใหสามารถนําไปสู
การใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2,500 สอศ. 

2. มีผลงานสิ่งประดิษฐ หุนยนต นวัตกรรมสื่อการศึกษาและ
โครงงานวิทยาศาสตร ท่ีเปนผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
สามารถพัฒนาสูเชิงพาณชิยและอุตสาหกรรมได 

200 สอศ. 

3. ผลงานวิจัยสรางองคความรูในระดับอุดมศึกษา 3,016 สกอ. 
4. ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานการคาและ              
การพัฒนาท่ีย่ังยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

7 สคพ. 

รวม 5,723  

 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันระหวาง
ประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 

จากขอมูลผลการปฏิบัติราชการ พบวา การผลิตผลงานวิจัยองคความรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี ๒,๔๐๕ เรื่อง โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 มีผลงานวิจัยถายทอดเทคโนโลยีและสรางองคความรู จํานวน 5,723 ช้ินงาน/เรื่อง 
คิดเปนรอยละ 237         
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 ผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 7 เรงผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดานคุณภาพและ
มาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมสูตลาดแรงงาน ดวยการพัฒนารูปแบบและการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
เปนฐาน (Project-based Learning : PjBL) การดําเนินโครงการพัฒนาการใชภาษาของผูเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คายวิชาการ : อาชีวะรุนใหมใชภาษาไทยอยางมืออาชีพ) 

2. การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล พัฒนาการเรียนการสอนรวมกับ
ประเทศตาง ๆ อาทิ จีน ญี่ ปุน สิงคโปร เยอรมนี อังกฤษ อิสราเอล เดนมารก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด                     
สรางเครือขายความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนใหมี
มาตรฐานเทียบเทาสมรรถนะอาเซียน (AQRF) ยกระดับการใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาอาชีวะไดเรียนหลักสูตร 
English Program (EP) จํานวน ๖ แหง และ Mini English Program (MEP) จํานวน 164 แหง รวม ๑๗๐ แหง 
๒๗ สาขา ครอบคลุมทุกจังหวัดและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน อาทิ การสงเสริมใหประเทศไทย    
เปนศูนยกลางอาชีวศึกษาในภูมิภาค การจัดทําเสนทางความกาวหนาดานอาชีพ (Career Mapping) รวมจัด
อาชีวศึกษานํารองไทย-ลาว-เวียดนาม แลกเปล่ียนนักศึกษาและนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการอาเซียน 
สนับสนุนศูนยอาชีวศึกษาอาเซียน จํานวน ๗๗ ศูนย เปนตน 

   3. การสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูความเปนเลิศ
เฉพาะดาน ไดคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีความพรอมระดับหนึ่ง ท้ังดานบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเฉพาะทางและในสาขาวิชาท่ีมีความโดดเดน              
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดสถานศึกษาอาชีวะเฉพาะทางนํารอง ๑๖ กลุมอาชีพ มีสถานศึกษานํารอง 
18 แหง ท้ังนี้ ไดมีการพิจารณากรอบแนวทางการสรางความเปนเลิศเฉพาะดานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ในการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายในซุปเปอรคลัสเตอรและสอดคลองกับกลุมคลัสเตอรท่ีเปน 
ความตองการของประเทศ จํานวน ๖ คลัสเตอร เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดสาขาวิชา
เฉพาะทาง ๗  สาขาวิชา สถานศึกนํารอง ๗ แหง ซึ่งไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตนแบบหองเรียน               
เฉพาะทางใหกับสถานศึกษา สวนระยะท่ี ๒ จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหสาขาวิชา              
เฉพาะทาง  ๕ สาขาวิชา สถานศึกษานํารอง ๕ แหง  

4. จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน ๒๕ สาขาวิชา ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติในสถาบันการอาชีวศึกษา จํานวน ๒๓ สถาบัน และ            
มีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ๒๐๒ แหง ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๖,๙๑๖ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) และผูสําเร็จการศึกษา ๑,๔๙๘ คน (ขอมูล ณ วันท่ี 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีมติรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี                 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 สงผลใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถสมัครเขารับราชการ                 
เปนขาราชการพลเรือนและสอบบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได  
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5. การขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูตลาดแรงงาน โดยดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) ผลการดําเนินงานไดพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน จํานวน ๑,๐00 ศูนย                 
ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณการประกอบอาชีพแลวใหกับ ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน ยกระดับ              
ชางชุมชน จํานวน 269 คน นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะใหมีสมรรถนะในงานอาชีพ จํานวน ๒๐,๐๐๐ คน 
ประชาชนผูรับบริการ จํานวน  ๒๒๖,๓๗๖ คน และหมูบานท่ีไดรับบริการ จํานวน ๑๘,๒๘๓ หมูบาน  

5.2 จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชนท่ีไมมีงานทําผูถูกเลิกจางงานผูกําลังอยูในขายถูกเลิกจางผูสําเร็จการศึกษาท่ียังไมมีงานทํากลุม
เกษตรกลุมผูสูงอายุกลุมผูดอยโอกาส มีผูไดรับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติการในอาชีพตามความสนใจและ             
ความถนัดแลว จํานวน ๖,๙๐๐ คน และจัดต้ังศูนยฝกวิชาชีพในโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ 
ไดรับการฝกทักษะอาชีพเพื่อนําไปใชงานและมีรายไดระหวางเรียน ซึ่งประกอบดวย ศูนยฝกอาชีพในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 6 ศูนย 6 หลักสูตร และในสวนภูมิภาค จํานวน 38 ศูนย 38 หลักสูตร รวมจํานวนท้ังส้ิน 44 ศูนย            
44 หลักสูตร หลักสูตรจํานวน 7 กลุมวิชา ไดแก การดูแลผูสูงอายุ เส้ือผา การนวดไทยเพื่อสุขภาพ อาหารและ
เครื่องด่ืม เสริมสวย ชางซอมคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

6. การสงเสริมคานิยมอาชีวศึกษา  
6.1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณของอาชีวศึกษา เชน              

นวนิยาย 2 เรื่อง (วางหัวใจไวบนกอนดิน , ใตปกรัก) สปอตเชิงสารคดี “Handyman แฟนฉันเกงจัง ชางทําได” 
โครงการ “อวด-ดี อาชีวะ”ผลิตหนังส้ันส่ือสารเรื่องราวดี ๆ ของคนอาชีวศึกษา การใชส่ือโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต 
รายการวิทยุ “กาวไปกับการศึกษาไทย” และ “รอบรั้วเสมา” เปนตน 

6.2 โครงการอาชีวะเอกชน สรางคน สรางชาติ โดยสนับสนุนคาอาหาร
กลางวันอาหารวางและเครื่องด่ืมใหกลุมภาค จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
5 ธันวาคม 2558 กิจกรรมคายจิตอาสาของกลุมโรงเรียนอาชีวะเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 กลุม
กิจกรรมการจัดประชุมช้ีแจงโรงเรียนคุณธรรมมีนักเรียนครูเขารวมกิจกรรม รวมท้ังส้ิน 19,643  คน 

6.3 โครงการอาชีวะอาสาจัดศูนยอาชีวะอาสา “ตรวจรถพรอมใช ปลอดภัย
แนนอน” ต้ังจุดบริการตรวจสภาพรถและบริการอื่น ๆ จํานวน 250 จุดบริการในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต           
มีรถยนต รถจักรยานยนตเขามาใชบริการประมาณ 40,๐๐๐ คัน/ครั้ง  

6.4 โครงการเตรียมความพรอมหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Preparation 
Vocational Education : Pre.Voc.Ed.) รุนท่ี 3 รวมกับหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการตอสูอากาศยาน
และรักษาฝง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กองทัพเรือ ระหวางวันท่ี 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 มีนักเรียน             
เขารวมฝกอบรมจํานวน ๗๘๖ คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จํานวน ๔๓ แหง ผลจากการฝกอบรม 
พบวา นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา ท้ังดานความรู ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ ฝกระเบียบวินัย พัฒนาจิตใจใหมี
ความเขมแข็ง อดทนอดกล้ัน มีความรับผิดชอบมากข้ึน ไดรูจักเพื่อนตางสถานศึกษาและเกิดความรักสามัคคีในหมูคณะ 
เช่ือมั่นวาหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวจะสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติคานิยม และพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ และทําใหผูปกครองเกิดความภาคภูมิใจตอบุตรหลานของตนเอง 
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6.5 โครงการปลุกยักษใหต่ืน สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐรวมกับสถานศึกษา
เอกชนนํารองทํากิจกรรมรวมกัน ไดแก การติดตามนักเรียนลาออกกลางคันกลับเขาสูระบบการศึกษาวิชาชีพ            
อีกครั้ง การจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน การจัดศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนโดยบริการประชาชน ฯลฯ 

กลยุทธท่ี 8 สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา /หนวยงานทางการศึกษากับภาคเอกชนหรือ
สถานประกอบการในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1. โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาและเพื่อใหผูสําเร็จมัธยมศึกษามีทักษะวิชาชีพติดตัว สามารถเขาสู
ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูเรียนสามารถสมัครเรียนได ๒ แหง เมื่อเรียนจบ ๓ ป 
จะไดวุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ มีสถานศึกษาสังกัด สอศ. รวมดําเนินการ จํานวน 322 แหง ท้ังนี้ ในปการศึกษา 
2558 ซึ่งเปนปแรกมีผูเรียนระดับ ปวช. จํานวน 30,505 คน ประกอบดวยนักเรียน สพฐ. จํานวน 29,796 คน 
สช. จํานวน 909 คน สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูเรียนจํานวน ๕๔,๖๓๔ คน จําแนกดังนี้ 

 ตารางท่ี 19 จํานวนสถานศึกษา/ผูเรียนท่ีเขารวมโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร 
   อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

 

หนวยงานสังกัด สถานศึกษาเขารวมโครงการ (แหง) ปวช.๑ ปวช.๒ 

สพฐ. ๕๔๓ แหง ๑๘,๕๘๕ ๒๙,๗๙๖ 
กศน. ๖๓ แหง ๒,๑๔๒ ๗๐๙ 
สช. ๔๘ แหง ๓,๔๐๒ - 

รวม 654 แหง 
๒๔,๑๒๙ ๓๐,๕๐๕ 

๕๔,๖๓๔ 

             ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   2. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย”             
เมื่อวันท่ี ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธความสําเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ              
ทวิภาคี ความสําเร็จของผูเรียนและผูประกอบการในระบบทวิภาคี ท้ังนี้ มีผูรวมจัดงานจากภาครัฐและเอกชน 
๖๓๔ แหง ประมาณ ๑,๔๒๕ คน และผูเขาชมงาน รวมท้ังส้ิน ๑๓๐,๗๑๒คน และสรางความเขมแข็งและขยาย
องคความรูใหแกสถานศึกษาและสถานประกอบการเครือขาย โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ                        
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ภูมิภาค ท้ังนี้ กอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ไดจัดต้ังศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคีขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยการเพิ่มจํานวนสาขาวิชาจากเดิม ๙๐ สาขา 
เปน ๑๒๔ สาขา พัฒนาครูประจําการ ครูนิเทศ และครูฝกในสถานประกอบการ รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน              
สถานประกอบการท่ีรวมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีใชสิทธิประโยชนทางภาษีและดําเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหกับสถานประกอบการ ซึ่งผลสําเร็จในการเพิ่มปริมาณผูเรียนและสถานประกอบการ             
เขารวมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีผานมา มีดังนี้ 
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      ตารางท่ี 20  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภาครัฐและภาคเอกชน ป 2556 - 2559 
 

กลุมเปาหมาย 
อาชีวศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาภาคเอกชน 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
นักเรียน(คน) ๔๓,๓๗๕ ๖๑,๗๐๔ ๙๑,๔๔๘ ๑๑๓,๗๒๙ ๙๗ 

สถานประกอบการ(แหง) ๗,๘๒๖ ๘,๐๙๘  ๑๐,๕๒๗ ๒๑,๐๑๙  ๒๗๐ 
สถานศึกษา (แหง) ๓๑๖ ๓๘๒  ๔๐๓ ๔๑๔ ๙,๙๖๑ 

             ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   3. การจัดการศึกษาวิชาชีพ “ทวิวุฒิ”ลงนามความรวมมือดานเทคนิคอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษามหานครแทกู 
สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันพุธท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในเบ้ืองตนจะดําเนินการแลกเปล่ียนครู อาจารย และ
นักศึกษา โดยจะต้ังคณะทํางานรวมเพื่อศึกษาและวิเคราะหความสอดคลองของมาตรฐานสมรรถนะตามหลักสูตร
ของท้ังสองประเทศเพื่อจัดหลักสูตรใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของสถานประกอบกิจการ และในอนาคต
จะรวมกันจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในสาขาท่ีสาธารณรัฐเกาหลีมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ เชน การทองเท่ียว เทคโนโลยีความงาม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อนักศึกษาสําเร็จหลักสูตรจะไดรับวุฒิการศึกษา ๒ฉบับ จากท้ังสองประเทศ หรือเรียกวา 
“ทวิวุฒิ (Dual Degree)” 

   4. โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการในสาขาท่ีเปนความตองการของประเทศ โดยเปนความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนอง     
ภาคการผลิตและบริการในสาขาสุขภาพและทองเท่ียว ปโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนสงสินคาและพาณิชย
นาวี และอาหาร ซึ่งขับเคล่ือนโดยคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และ
คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษากลุมอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) ท้ัง 33 กลุมอาชีพ 
รวมกันวางแผนและดําเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ ตามกรอบการดําเนินงานและความตองการของกลุมอาชีพ เชน                
การวิเคราะหความตองการกําลังคน (Demand Side) การผลิตกําลังคน (Supply Side) การกําหนดสมรรถนะอาชีพ 
การปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาครูประจําการและครูในสถานประกอบการ เปนตน 

๕. การเพิ่มบทบาทของสถานประกอบการในการเสนอแนะ เพื่อพัฒนาหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน            
เพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และคณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 
(กรอ.อศ.) เพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา โดยแตละคณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการเพื่อวางแผนและพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมอาชีพและความตองการของตลาดแรงงานอยางครอบคลุม  

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว เพื่อพัฒนาบุคลากรดาน          
การทองเท่ียวใหสอดรับกับความตองการการทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ สถาบันอุดมศึกษาไดกิจกรรม                   
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา และบุคลากรมีศักยภาพและความพรอมรองรับการทองเท่ียว กําหนดเปาหมายผูเขารวม
กิจกรรมรอยละ 80 (35,192 คน) จากจํานวน  43,990 คน โดยมีผูใหความสนใจเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ  
จํานวน 172,445 คน คิดเปนรอยละ 392 ของผูเขารวมการอบรม 
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7. โครงการจัดต้ังศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
7.1 บมเพาะผูประกอบการในระดับ Start up Companies ไดผูประกอบการ

ท้ังหมด 189 8o เปนผูประกอบการท่ีเกิดธุรกิจใหม 120 คน ดําเนินการตอเนื่องจากโครงการเดิม 69 คน                     
ซึ่งผูประกอบการไดจดทะเบียนนิติบุคคลแลว จํานวน 98 คน เกิดรายได 273 ลานบาท 

7.2 จํานวนนักศึกษาท่ี เปนสมาชิกชมรมผูประกอบการนักศึกษา                    
ในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๓,๕๐๐ คน 

7.3 สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนรูกับ
การทํางาน (Work-Integrated Learning) เพื่อเปนแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ                     
ท่ีพึงประสงค ไดเรียนรูประสบการณทํางานในสถานท่ีจริง ตลอดจนมีทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยจัดนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเขารับการบมเพาะ                 
จากหนวย UBI จํานวน ๑๕๐ คน 

6.4 สนับสนุนใหหนวยUBI ดําเนินโครงการพัฒนาและสรางผูประกอบการ
โดยใชความรูในสถาบันอุดมศึกษาเปนฐาน หลักสูตรการอบรมทักษะการประกอบอาชีพระยะส้ันเบ้ืองตน               
เชิงสรางสรรคใหกับนักศึกษาและประชาชนจํานวน 71 หลักสูตร (หลักสูตรละ 3 วัน) อบรมต้ังแตมกราคม – 
กันยายน 2559 จํานวนผูเขาอบรม 2,830 คน 

   ท้ังนี้จากการดําเนินโครงการดังกลาว สงผลใหเกิดการจางงาน จํานวน 
499 คน เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจไมนอยกวา 820 ลานบาท มีงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
อุตสาหกรรมจํานวนรอยละ ๑๐ มีนักศึกษาทดลองประกอบธุรกิจ จํานวน ๕๐๐ คน และมีผูเขารับการอบรม
ทักษะอาชีพสามารถประกอบอาชีพไดมากกวารอยละ ๑๐ 

8. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work 
Integrated Learning : WIL) เปนการเรียนรูเชิงประสบการณท่ีชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการประยุกตความรู
ทักษะการทํางานและทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตการทํางานท่ีแทจริงกอนสําเร็จการศึกษา
สถาบันการศึกษามีการเช่ือมโยงภาคการศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขาดวยกัน โดยโครงสรางความรวมมือ
ประกอบดวย สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ              
การทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) มี 9 รูปแบบ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สกอ. ไดพิจารณาและอนุมัติโครงการกิจกรรม
และงบประมาณสนับสนุนเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือขาย เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุน           
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (WIL) จํานวน 18 โครงการ เปนงบประมาณ 
6,849,300 บาท ซึ่งมีสัมฤทธิ์ผลเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว กลาวคือ มีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาและสภาหอการคาแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
จํานวน 2 ฉบับ สงเสริมและสนับสนุนใหมีสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตเขารวมโครงการ             
สหกิจศึกษาเพิ่มข้ึนอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการสหกิจศึกษา จํานวน            
118 แหง มีนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 41,465 คน มีองคกรผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการท่ีเขารวม
โครงการสหกิจศึกษา จํานวน 16,226 แหง รวมท้ังมีผลงานวิจัยการจัดการศึกษาบูรณาการการเรียนรู                
กับการทํางาน 2 เรื่อง และมีการจัดอบรมบุคลากรดาน WIL ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หลักสูตร นอกจากนี้ไดจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 7 ภายใตแนวคิด
ของการจัดงาน คือ “สหกิจศึกษา : รูชัดปฏิบัติไดในศตวรรษท่ี 21” โดยมีผูเขารวมงาน จํานวน 830 คน 
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๗๐ 

กลยุทธท่ี 9 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหผูมีความสามารถพิเศษทุกดาน ไดรับ              
การพัฒนาอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ 

 1. พัฒนาและสงเสริมนักเ รียน นักศึกษา และครู ท่ี มีความสามารถพิ เศษ                       
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสูมาตรฐานสากล โดยจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ผูมีความสามารถพิเศษฯ ดําเนินโครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อาทิ สนับสนุนทุนการศึกษาและสงเสริมศักยภาพ                       
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงาน            
ท่ีเกี่ยวของ จําแนกเปน  

1.1 สนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 2,400 ทุน ประกอบดวย ทุนพัฒนาและ

สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) จํานวน 1,583 คน  ทุนสงเสริม             

การผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) จํานวน 599 คน และทุนโอลิมปก

วิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (ทุนโอลิมปก) จํานวน 

218 คน  

1.2 พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  ระยะ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร                

แหงประเทศไทย จํานวน 1,473 คน 

2. พัฒนาและสงเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนท่ีมีโครงการหองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ๒๗,๐๐๐ คน และสนับสนุนนักเรียนใหเขารวม

กิจกรรมและแขงขันทางวิชาการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรท้ังระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ 

3. พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน 

โดยดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป

การศึกษา 2558 จํานวน 4,152 คน 

     4. จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตรเฉพาะ เพื่อใหเปนโรงเรียนท่ีจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตรอยางเขมขนใหแกนักเรียนท่ีมีความสามารถเปนพิเศษในทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรเพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานสําหรับบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการท่ีจะ

สรางนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ ประกอบดวย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีนักเรียน จํานวน 720 คน 

และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง มีนักเรียนจํานวน 8,640 คน โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  มีการ

ดําเนินงานสําคัญ อาทิ จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู โดยการศึกษาดูงาน จัดกรรมคายวิชาการ การทําโครงงาน

วิทยาศาสตรของนักเรียน 89 โครงงาน จัดกิจกรรมวิชาการกับตางประเทศ เชิญผูทรงคุณวุฒิหรือครู                 

จากตางประเทศ จํานวน 5 คน จาก 4 ประเทศ มาจัดกิจกรรมวิชาการและแลกเปล่ียนประสบการณทางวิชาการ 

ท่ีโรงเรียนใหการบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยจัดโครงการสงเสริมและ

พัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและโครงการพัฒนา

ความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจัดการเรียน               
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๗๑ 

การสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตรของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 

4 รุน เปนตน 

กลยุทธท่ี 10 สงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือใหบริการการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ  

  โรงพยาบาลจุฬาภรณ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ไดมีผลงานการใหบริการ
รักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.ดานงานบริการทางการแพทย มีการขยายการใหบริการตางๆ เพื่อเสริมสราง
คุณภาพการบริการดูแลรักษาผูปวยใหครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือ                 
ท่ีครอบคลุมโรคท่ัวไปและใหบริการ 24 ช่ัวโมง การเพิ่มปริมาณและขยายขอบเขตการใหบริการรักษาพยาบาล                
ทําใหจํานวนผูรับบริการ ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – สิงหาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 111,616 ราย 

2.เปดหนวยบริการดานการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน ไดแก คลินิกศัลยกรรมกระดูก
และขอคลิกไตคลินิกทางเดินปสสาวะ ฯลฯ พัฒนาการจัดการดานยาท่ีมีประสิทธิภาพอาทิกําหนดนโยบายการส่ัง
ยาเคมีบําบัด และการปรับปรุงพื้นท่ีและการจัดหาครุภัณฑทางการแพทยท่ีรองรับการเปดบริการท่ีเพิ่มข้ึนการ
ขยายการใหบริการท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตาง ๆ ในชุมชนอาทิโครงการบําเพ็ญพระกุศลฯโครงการคัดกรองผูปวยใน
พื้นท่ีหางไกลโครงการรณรงคเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสงเสริมสุขภาพเปนตน 

3. โครงการกอสรางอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ ขนาด 400 เตียงสวนขยาย
เพิ่มเติมการใหบริการทางการแพทยระยะท่ี 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

4. ผลการดําเนินงานดานงานวิจัย อาทิ ดําเนินโครงการวิจัยโรคมะเร็ง โดยมุงเนน
งานวิจัยควบคูกับการใหบริการรักษาพยาบาล ปจจุบันประกอบดวย โครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ                  
9 โครงการ โครงการวิจัยใหมระหวางปจํานวน 6 โครงการโครงการวิจัยท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 3 โครงการ 
กิจกรรมวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-based cohort studies) ติดตามและเฝาระวังโครงการบําเพ็ญ
พระกุศล   ท่ีดําเนินการไปแลว จํานวน 10โครงการ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดต้ังกิจกรรมบําเพ็ญพระ
กุศลใหม ได 1 โครงการ คือ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งชองปากในระยะกอนเปนมะเร็ง 

  สําหรับผลลัพธจากการดําเนินงานดานการวิจัย ไดแก ผลงานการตีพิมพ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2559 จํานวน 5 เรื่อง การนําเสนอบทความ             
ในรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) จํานวน 4 เรื่อง การนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ
นานาชาติดวยการนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) จํานวน 1 เรื่อง พัฒนางานประจําสูงานวิจัย                
(R 2 R) ในโรงพยาบาล แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย และแตงต้ังทีมสนับสนุน
งานวิจัย (R2R Facilitator) สรางสรรคนวัตกรรมอื่น ๆ โดยศูนยไซโคลตรอนและเพทสแกนแหงชาติ โรงพยาบาล
จุฬาภรณไดเขารวมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยดานการแพทยและสาธารณสุข 
Medical Innovation of Thailand Fair (Medi Thai Fair) ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค                
เมืองทองธานี และไดรับโลเกียรติคุณจากการสงผลงานนวัตกรรม จํานวน 2 ช้ิน คือ 1) เครื่องกําบังรังสี                  
แบบเคล่ือนท่ี 2) เครื่องกําบังรังสีสําหรับเข็มฉีดยาแบบเคล่ือนท่ี เปนตน 
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กลยุทธท่ี 11 พัฒนาสถาบันการศึกษาใหมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

1. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ไดดําเนินการวิจัย                
ทางวิทยาศาสตร ในระดับหลอดทดลอง สัตวทดลอง และงานวิจัยทางคลินิกท่ีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ และการวิจัย
ภาคสนาม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยดําเนินการโครงการวิจัยตอเนื่องจํานวน 45 โครงการ                  
ในจํานวนนั้นดําเนินการเสร็จส้ินแลว 11 โครงการ และดําเนินการโครงการวิจัยใหมประจําป 2559 จํานวน             
15 โครงการ ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แลวจํานวน 64 เรื่อง (จากเปาหมาย             
40 เรื่อง) และมีผลงานวิจัยเผยแพรในงานประชุมวิชาการ  60 เรื่อง ซึ่งสามารถนําไปใชอางอิงทางวิทยาศาสตร
ในระดับนานาชาติเพื่อเปนพื้นฐานความรูในการคนควาวิจัยตอไปซึ่งผลการดําเนินงานวิจัยท่ีสําคัญ ไดแก 
ผลงานวิจัยเรื่อง “การคนควาวิจัยสารออกฤทธิ์ท่ีมีคุณสมบัติเปนยาจากผลิตภัณฑธรรมชาติ”ผลงานวิจัย เรื่อง
“ผลกระทบของโลหะหนักและสารกอมลพิษในส่ิงแวดลอมตอสุขภาพ” 

2. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  2.1 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษาโดยปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลงานส่ิงประดิษฐ  หุนยนต นวัตกรรม
ส่ือการศึกษาและโครงงานวิทยาศาสตร สามารถนําไปพัฒนาใหสามารถนําไปสูการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2,5๐๐ ผลงาน รวมท้ังพัฒนาองคความรูความสามารถและทักษะทางดานเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลงาน
ส่ิงประดิษฐใหมีความกาวหนาเปนมาตรฐาน ระดับสากล สามารถนําไปใชงานไดอยางมีคุณภาพ ประหยัดและ
ปลอดภัยใหกับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา โดยมีผลงานส่ิงประดิษฐ หุนยนต นวัตกรรม
ส่ือการศึกษาและโครงงานวิทยาศาสตร ท่ีเปนผลงานของนักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยและ
อุตสาหกรรมได จํานวน 200 ผลงาน 

 2.2  โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย เปาหมาย
โครงการเชิงปริมาณ คือ จํานวนโครงการวิจัยใหม 10 โครงการ ซึ่งขณะนี้ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลง             
ความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยไปแลว จํานวน 11 โครงการ ซึ่งเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมท่ีไดจากผลงานวิจัย จํานวน 11 ช้ินงาน 
สูงกวาเปาหมายทีก่ําหนดท่ี 10 ช้ินงาน 

 2.3 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี           
สูชุมชนฐานราก ใหกับสถาบันอุดมศึกษาภายใตเครือขายบริหารการวิจัยท้ัง 9 เครือขายท่ัวประเทศ รวมเปน
จํานวนท้ังส้ิน 113 โครงการ โดยสามารถจัดกลุมและแบงสัดสวนของงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนออกเปน            
10 กลุม ดังนี้ 1) เทคโนโลยีการเกษตร 2) การศึกษา/ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 3) สินคา OTOP 
และการตลาด 4) การพัฒนาทองถ่ิน/ชุมชน 5) การอนุรักษทรัพยากร/ส่ิงแวดลอม 6) การทองเท่ียว                       
7) ผลิตภัณฑอาหาร 8) สมุนไพร/สุขภาพ 9) ผาทอและหัตถกรรม และ 10) พลังงานทดแทน 

  ผลการดําเนินงาน จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชในการพัฒนาสังคม ชุมชน
และทองถ่ิน 113 เรื่อง สูงกวาเปาหมายทีก่ําหนดไวท่ี 90 เรื่อง นักวิจัย นักวิชาการท่ีสามารถสรางผลงานวิจัย            
รับใชสังคม ชุมชน ทองถ่ินได จํานวน 113 คน จํานวนผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการท่ีเกิดจากผลงานวิจัย จํานวน 
25 ช้ินผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ เผยแพรในวารสารหรือนําไปอางอิง หรือนําไปใชงาน จํานวน 20 เรื่อง 
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  2.4 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม 
อาจารยรุนกลาง วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารยวิจัยดีเดน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสนับสนุนทุนรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)                 
ในสัดสวน ๒ : ๑(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)  โดยไดจัดสรรทุน
พัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม อาจารยรุนกลาง วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส และ
ศาสตราจารยวิจัยดีเดน จํานวน ๒๙๓ ทุน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 220 ทุน คิดเปนรอยละ 133.18 
จําแนกเปนโครงการในสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและการแพทย คิดเปนรอยละ ๔๕.๗๔  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๔  และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              
คิดเปนรอยละ ๙.๒๒ จัดปฐมนิเทศผูไดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักวิจัยเกี่ยวกับการเขียนขอเสนอโครงการ              
การเขียนตนฉบับ (Manuscript) เพื่อการตีพิมพ การใชระบบนักวิจัยพี่เล้ียงและติดตามสถานะโครงการทุนพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหมตามภูมิภาค จํานวน ๕ ครั้ง 

 กลยุทธท่ี 12 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา รวมกับหนวยงานและ
องคกรท้ังในและตางประเทศ 

1. โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของโครงการ ดังนี้  

1.1 จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 แหง 
ใหทําการวิจัยเชิงบูรณาการ ท้ังภายในและระหวางมหาวิทยาลัย ดําเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จํานวน 
1,323 โครงการ สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดท่ีจํานวน 495 โครงการ คิดเปนรอยละ 267.27 และโครงการวิจัย
การพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการในรูปแบบกลุมวิจัยมิติใหมเชิงบูรณาการ (Supra Cluster) เพื่อพัฒนาบุคลากร 
จํานวน 7 ดาน เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

1.2 จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยใหกับกลุมมหาวิทยาลัยท่ีกําลังพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย (กลุมมหาวิทยาลัยภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) 70 แหง ท่ีตองการ           
การสงเสริมในดานการวิจัย เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานวิจัยเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนทองถ่ินไดอยาง
ตอเนื่อง ตามนโยบายการกระจายคุณภาพชีวิตท่ีดีสูชุมชนทองถ่ิน 

1.3 มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม
ชุมชนหรือทองถ่ิน จํานวน 98 เรื่อง สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 40 เรื่อง คิดเปนรอยละ 245  

1.4 มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาภาคอุตสาหกรรม
ชุมชนหรือทองถ่ิน จํานวน 45 เครือขาย จากเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 40 เครือขาย คิดเปนรอยละ 112.5 และ
มีกลุมวิจัยเชิงบูรณาการ จํานวน 57 กลุม 

1.5 มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติไดรับการจัดอันดับโลกท่ีสูงข้ึนตามเกณฑของ
THE, QS และ/หรือ Scimago จํานวน 13 แหง สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 1 แหง คิดเปนรอยละ 130 
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  2. งานวิจัยเพื่อสราง/สะสมองคความรูดานการคาและการพัฒนา : ดานการศึกษา 
  2.1 โครงการวิจัย “โอกาสการเขาสูธุรกิจการศึกษาในกลุมประเทศ CLMV: 
กรณีศึกษาประเทศเมียนมาและเวียดนาม” จากผลงานวิจัย พบวา ประเทศเมียนมา กลุมอุตสาหกรรมท่ีมี             
ความเหมาะสมท่ีภาคธุรกิจของไทยจะเขาไปพัฒนาแรงงานฝมือและอาชีวศึกษา ไดแก ภาคอุตสาหกรรม                  
(เชน การแปรรูปสินคาเกษตร การผลิตในทุกภาคสวน รวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ) ภาคบริการ 
(เชน ธุรกิจคาปลีกในรูปแบบรานคาขนาดใหญ และรานสะดวกซื้อในชุมชน) และการทองเท่ียว สําหรับประเทศ
เวียดนาม ควรเนนโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอาชีวศึกษาในภาคสวนงานบริการ (เชน ธุรกิจคาปลีก รานอาหาร 
โรงแรมการทองเท่ียว งานซอมยานยนต และการผลิตส่ิงทอแฟช่ัน) และหลักสูตรท่ีรองรับทักษะความสามารถ                        
ในระดับกลางถึงสูง หรืองานเฉพาะทาง รวมถึงหลักสูตรดานการศึกษาและดานจัดการธุรกิจท่ัวไปท้ังนี้ การเขาไป
จัดต้ังโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศเมียนมาและเวียดนามยังไมมีความเหมาะสมในขณะนี้ การสงเสริม
พัฒนาธุรกิจอาชีวะและแรงงานฝมือของท้ังสองประเทศจึงเนนความรวมมือระหวางภาคการศึกษาและภาคเอกชน
ในการพัฒนาธุกิจอาชีวะศึกษาในระบบทวิภาคี (Dual System) ท่ีตอบสนองการพัฒนาศักยภาพแรงงาน           
ของภาคเอกชนเปนหลัก 

 2.2 โครงการวิจัย “การเคลื่อนยายแรงงานวิชาชีพเขาสูตลาดแรงงาน           
ตามมาตรฐานอาเซียน” การเคล่ือนแรงงานวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของการรวมตัวกันเปนตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปนไปในลักษณะการอํานวยความสะดวกในการขอข้ึนทะเบียนและ
ใบอนุญาตทํางานของแรงงานวิชาชีพระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน โดยในปจจุบันอาเซียนไดจัดทํา
ขอตกลงยอมรับรวมกัน(Mutual Recognition Arrangement : MRA) จํานวน 7 สาขาอาชีพหลัก เพื่อรับรอง
คุณสมบัติแรงงานใหสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นไดสะดวกยิ่งข้ึน ท้ังนี้ สถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (สคพ.) จึงไดศึกษาวิเคราะหโอกาส อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการ
ปรับตัวของผูท่ีเกี่ยวของเพื่อรองรับการเปดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนใน  4 สาขาวิชาชีพหลักของไทย ไดแก 
พยาบาล วิศวกรรม สถาปตยกรรม และบริการบัญชี เพื่อเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาการขาดแคลน
แรงงานวิชาชีพในสาขาท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ (Brain Drain) หรือปญหาการเขามาแยงงานแรงงาน
ภายในประเทศของแรงงานตางชาติ 

3. งานวิจัยดานการคาและการพัฒนา 
     สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (สคพ.) มีเครือขาย           
ความรวมมือการวิจัยเพื่อการคาและพัฒนา จํานวน 6 หนวยงาน รายละเอียดดังนี้ 

3.1  ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Investment Policy Framework for 
Sustainable Development) UNCTAD และโครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากนโยบายการคา 
การลงทุนของกลุมประเทศ BRICS ตอประชาคมอาเซียน รวมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.2  ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพและโอกาสประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อพัฒนาสู ASEAN E-commerce รวมกับศูนยยุทธศาสตรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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3.3  ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบของนโยบายการคา
ระหวางประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและการเติบโตอยางสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
รวมกับคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3.4  ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการแสวงหาโอกาสการคาสินคาและบริการ
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce  รวมกับศูนยบริการวิชาการ 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3.5 ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพ
การพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมกับ                    
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3.6  ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแขงขันและ
ศักยภาพการเขาสู ตลาดอาเ ซียนของธุรกิจบริการไทยศูนย วิ จัย เศรษฐศาสตรประยุกต  ร วมกับ                              
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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  ยุทธศาสตรที่ 4 การปฏริปูการเรียนรูและยกระดบัคณุภาพการศกึษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ             
ไดกําหนดเปาประสงคและตัวช้ีวัดไว 1 เปาประสงค  4 ตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธของการดําเนินงานไว                  
2 กลยุทธ สําหรับเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย           
ท่ีกําหนด โดยผลของความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พิจารณาจากผลการบรรลุเปาหมาย           
ตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 21 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรท่ี 4  
                การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 
เปาประสงคท่ี 8 ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากร            
วัยแรงงาน 

   ไมบรรลุ 

อายุ 15-39 ป ป 10.9  10.7  
อายุ 40-59 ป ป 7.6  7.9  
อายุ 15-59 ป ป 9.2  9.4  

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของกําลังแรงท่ีจบการศึกษา            
ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป 

รอยละ 36 37.3 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 รอยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
ทางการ ศึกษาระ ดับชา ติ ข้ั นพื้ น ฐ าน  (O-NET)                    
(5 วิชาหลัก แบงเปน 3 ระดับช้ัน คือ ป.6 ม.3 และ             
ม.6)  

รอยละ 2 
ปการศึกษา 
2557 
- ป. 6 
(44.35)  
- ม. 3 
(37.54) 
- ม. 6 
(35.00) 

 

คะแนนเฉลี่ย  O-Net
ภาพรวมปการศึกษา 
2558 พบวา ป. 6 
และ ม. 3  มี      
คะแนนเฉลี่ย                 
สูงกวาเปาหมาย  
- ป. 6  (44.97)  
- ม. 3 (37.90) 
- ม. 6 (34.80)  
 

ไมบรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของสถานศึกษาทุกระดับและ
ประเภทท่ีเขารับการประเมินและไดรับการรับรอง
คุณภาพจาก สมศ. 

รอยละ  สถานศึกษา  ทั้ง 4 
ระดับที่เขารับการ
ประเมินไดรับการรับรอง
ตํ่ากวาเปาหมายที่
กําหนด 

ไมบรรลุ 

ระดับกอนประถม  97 96.81 
ระดับประถม-มัธยม  87 77.47 
ระดับอาชีวศึกษา  95 79.49 
ระดับอุดมศึกษา  97 95.27 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4
จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 
ไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด 
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 จากขอมูลตารางท่ี 21 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนด
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคไว 4 ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอย
ละ 25 และไมสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 75 ซึ่งมีผลการบรรลุ
เปาหมายตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ ดังนี้ 

 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

เปาประสงคท่ี 8 ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดรายงานปการศึกษาเฉล่ียของประชากร           
วัยแรงงานในป ๒๕๕๘ พบวา ประชากรวัยแรงงานในแตละชวงอายุมีจํานวนปการศึกษาเฉล่ียสูง ดังนี้ ประชากร
วัยแรงงานในชวงอายุ 15 – 39 ป มีปการศึกษาเฉล่ียท่ี  10.7 ป ตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 10.9 ป               
ชวงอายุ 40 – 59 ป มีปการศึกษาเฉล่ียท่ี 7.9 ปสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 7.6 ปและชวงอายุ  15 – 59 ป          
มีปการศึกษาเฉล่ียท่ี 9.4 ปสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 9.2 ป 

 ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของกําลังแรงงานท่ีจบการศึกษาต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงานภาวะสังคม
ไตรมาส 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของกําลังแรงงาน ซึ่งพบวา มีกําลังแรงงาน
ท่ีจบการศึกษาต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป อยูท่ีรอยละ 37.33 ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 36  

 ตัวช้ีวัดท่ี 16 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)    
(5 วิชาหลักแบงเปน 3 ระดับช้ัน คือ ป.6 ม.3 ม.6) 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชาหลัก ในป
การศึกษา 2558 พบวา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมและคะแนน
เฉล่ียของแตละรายวิชาโดยสวนมากสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี รอยละ 2 จากผลการทดสอบในป 2557 ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ O-NET 5 วิชาหลักในภาพรวม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี 
44.97 ขณะท่ีเปาหมายกําหนดไวท่ี 44.35 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี 37.90 เปาหมาย
กําหนดไวท่ี 37.54 สวนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียรวมตํ่ากวาเปาหมาย โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู ท่ี 
34.80 ในขณะท่ีเปาหมายกําหนดไวท่ี 35.00 และเมื่อพิจารณาเปนรายวิชา พบวา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน
เฉล่ียวิชาภาษาไทย คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยูท่ี 49.33, 40.31 และ 43.47 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวา
เปาหมาย   ท่ีกําหนดไวท่ี 46.88, 38.02 และ 40.06 ตามลําดับ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยูท่ี 42.64, 30.62 และ 32.40 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ี
กําหนดไวท่ี 37.20, 29.46 และ 31.65 ตามลําดับ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียใน 2 วิชาหลักสูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนด คือ วิชาสังคมศึกษาและคณิตศาสตร มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี 39.70 และ 26.59 ตามลําดับ 
ในขณะท่ีเปาหมายอยูท่ี 38.53 และ 23.74 ตามลําดับ  

 ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของสถานศึกษาทุกระดับและประเภทท่ีเขารับการประเมินและไดรับการ
รับรองคุณภาพจาก สมศ. 

 จากผลการประเมินคุณภาพฯ รอบสาม (พ.ศ. 2555 - 2558) โดยสํานักสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา สถานศึกษาทุกระดับยังไมสามารถไดรับ         
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การรับรองคุณภาพจาก สมศ. ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีเพียงสถานศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีรับ
การรับรองคุณภาพ คิดเปนรอยละ 96.96  และสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีไดรับการรับรองคุณภาพคิดเปน
รอยละ ๙๕.๒๗ ซึ่งไดรับการรับรองใกลเคียงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ ๙๗ สวนสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ไดรับการรับรองคุณภาพ คิดเปนรอยละ 75.15 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไดรับ
การรับรองคุณภาพ คิดเปนรอยละ 81.09 และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไดรับการรับรองคุณภาพ คิดเปนรอยละ 98.76 ซึ่งยังตํ่ากวาเปาหมาย ท่ีกําหนดไวท่ี    
รอยละ ๘๗, ๙๕ และ 100 ตามลําดับ 

 ผลการดําเนินงานสําคัญตามยุทธศาสตร 

 กลยุทธท่ี 13 เรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียนทุกระดับ
และประเภทการศึกษา 

 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการดําเนินงานโครงการสําคัญ ดังนี้ 
 1.1 โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติในศตวรรษท่ี 21 

มีการจัดทํา (ราง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม โดยศึกษาการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของไทยและ

ตางประเทศและมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติ และผูมีสวนไดสวนเสีย/สถานประกอบการ แลวนําขอมูลมายก (ราง) มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ....) ซึ่งในมาตรฐานประกอบดวย มาตรฐานผลลัพธดานผูเรียน ขณะนี้อยูระหวาง

ดําเนินการประชุมประชาพิจารณ 4 ภูมิภาค 

 1.2 โครงการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗9 มีการจัดทํา 

(ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗9 เพื่อเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในชวง 20 ป ขณะนี้อยูระหวางปรับแก (ราง) แผนการศึกษาฯ และจะนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบตอไป 

  1.3 โครงการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการศึกษาองคความรูท่ีเกี่ยวของตามประเด็นการวิจัย และจัดทําเครื่องมือวิจัย รวมท้ัง

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใน ๔ ภูมิภาค ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล               

เพื่อประกอบการจัดทํารายงาน 

 1.4 โครงการแนวโนมภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรูของไทยในป พ.ศ. 

๒๕๗๓ จัดทํารายงานวิจัยแนวโนมภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรูของไทยในป พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยการวิจัย

เอกสาร (Documentary Research) ดวยวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) แบบหลายกรณี        

จากประเทศท่ีมีแบบปฏิบัติเปนเลิศดานการศึกษา 3 ประเทศ ไดแก ฟนแลนด สิงคโปร สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให

ไดแนวปฏิบัติท่ีโดดเดน โดยมีการกําหนดภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรูของประเทศไทยในป ๒๕๗๓                  

ไว ๕ ภาพ และไดดําเนินการเผยแพรแลว 

 1.5 โครงการการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังขอมูลสารสนเทศ มีการปรับปรุง 

(Update) ระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) สําหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีขอมูลตอเนื่อง
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๗๙ 

และเปนปจจุบัน รวมท้ังปรับปรุงเว็บไซต www.thaiedeva.org ใหมีความนาสนใจ สะดวกและเขาถึงงาย        

เพื่อประโยชนตอการใชขอมูลสารสนเทศดานการประเมินผลตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดอยางนอย ๑๖ ตัวช้ีวัด 

 1.6 โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีผล

การดําเนินงาน ดังนี้ 1) จัดทําสัญญาจางเพื่อจัดทําโครงการวิจัยมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาแลวเสร็จ จํานวน 

2 เรื่อง คือ (1) สาขาพยาบาลศาสตร (ทบทวนใหม)ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (2) สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี 2) ดําเนินการนําเสนอมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาและไดรับความเห็นชอบ

จาก กกอ. แลว  รวมท้ังส้ิน 3 สาขาวิชาคือ ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสาขาการแพทยแผนไทย และ สาขา

ส่ิงแวดลอม 3) ดําเนินการรับทราบการใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 

5,916 หลักสูตร และ 4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด รอยละ 100  

   1.7 การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
    1.7.1 โครงการกรอบแผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ภายใตวิสัยทัศน เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ โดยไดรับการอบรมเล้ียงดูและบริการท่ีเหมาะสมกับเด็กแตละคนอยางเทาเทียม โดยพอแม ชุมชน      
สถานบริการและสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเขมแข็ง ทํางานรวมกันเปนระบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ไดแก ๑) การพัฒนาข้ันพื้นฐานของเด็กปฐมวัย ๒) การพัฒนาการเรียนรู                      
๓) การพัฒนาพอแม ผูปกครอง และ ๔) การจัดการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขณะนี้อยูระหวางการเตรียม
นําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบตอไป 

     1.7.2 โครงการมาตรฐานคุณภาพของอาเซียนในดานการเลี้ยงดู 
การดูแล การพัฒนา และการใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย จัดทํารายงานมาตรฐานคุณภาพของอาเซียนฯ                
ฉบับภาษาไทย และเผยแพร เพื่อกระทรวง หนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
นําไปใชในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพในดานการเล้ียงดู การดูแล การพัฒนา และการใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย       
ของประเทศ ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพของอาเซียนฯ ขณะนี้อยู ระหวางดําเนินการแตง ต้ัง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา (ราง) มาตรฐานคุณภาพข้ันตํ่าของการเล้ียงดู การพัฒนา และการใหการศึกษา
แกเด็กปฐมวัย จํานวน ๒ คณะ คือ คณะอนุกรรมการฯ ในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย และในโรงเรียนอนุบาล 

     1.7.3 โครงการสงเสริมการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี มีผลการดําเนินงาน อาทิ พัฒนาครูปฐมวัย จํานวน 153 คน ตามโครงการสงเสริม           
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. ตามความสมัครใจ ใน 2 ภูมิภาค 
คือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนท่ีมีครูเขารับการพัฒนาปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่        
ในบริบท สพฐ. เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดจัดหาส่ืออุปกรณใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย 
ท้ังนี้ เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณตามแนวคิดมอนเตสซอรี สงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเดนชัดดานความมีระเบียบ ความรับผิดชอบ และมีสมาธิและมีการติดตามผล                 
การดําเนินงานภาคสนาม ประมาณเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 

     1.7.4 โครงการสงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็งโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาปฐมวัย จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นท่ี
การศึกษาดําเนินการสรางเครือขายการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทดลองและพัฒนา
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งานวิชาการดานการศึกษาปฐมวัย จัดศูนยเครือขายประสานงานวิชาการดานการจัดการศึกษาปฐมวัยและ          
จัดหองสมุดวิชาการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหบริการครูท่ีไมมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยมาฝงตัวฝกการจัด
ประสบการณท่ีถูกตองตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหบริการหองสมุดวิชาการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย
จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการดานการจัดการศึกษาปฐมวัยในลักษณะตาง ๆ จัดทําส่ือประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาล
ประจําจังหวัดกิจกรรมของศูนยเครือขายประสานงานวิชาการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย และการใหบริการ
หองสมุดวิชาการดานการจัดการศึกษาปฐมวัยรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย โดยจัดสรรใหสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับติดตามโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 

     1.7.5 โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” มีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ ครูปฐมวัยในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ รุนท่ี 6  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2,000 คน           
จาก 1,000 โรงเรียน เขารับการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันท่ี 1 เรื่องน้ําและข้ันท่ี 2 เรื่องอากาศ สามารถ          
จัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยตามใบกิจกรรมในกลองบานนักวิทยาศาสตรนอย 20 กิจกรรม ศึกษานิเทศกท่ีทํา
หนาท่ีผูนําเครือขายทองถ่ิน LN (Local Network) และครูปฐมวัยท่ีทําหนาท่ีวิทยากรเครือขายทองถ่ิน LT (Local 
Trainer) จํานวน 366 คน ไดรับการพัฒนาความรูใหม และนําไปพัฒนา อบรม ขยายผลใหกับโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการฯ รุนท่ี 1 - รุน 5 จํานวน 12,065 โรงเรียนรวมท้ังโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ รุนท่ี 1 - รุนท่ี 5           
สงโครงงานเขารับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ประจําป
การศึกษา 2558 จํานวนท้ังส้ิน 3,988 โรงเรียน มีโรงเรียนผานการประเมิน จํานวน 3,665 โรงเรียน  

    1.8 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรูการวัดและประเมินผล 
 1.8.1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานคิดคํานวณและการอานออก

เขียนได สพฐ. รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการคิดคํานวณ (Numeracy) และดานการ
อานออกเขียนได (Literacy) ดวยการทองสูตรคูณ การคิดเลขเร็ว และการทองอาขยาน ดังนี้ 
   1) การทองสูตรคูณ ไดมีการวิเคราะหสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรกับการทองสูตรคูณ ระดับประถมศึกษา พรอมถอดประสบการณโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ      
จากการใชสูตรคูณประกอบการเรียนคณิตศาสตร จากนั้นไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูประกอบการทองสูตรคูณ 
และใหโรงเรียนท่ีอยูใน 9 กลุมจังหวัด (Clusters) นําไปปรับกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม                
พรอมจัดระบบนิเทศ ติดตาม จัดประกวดแขงขัน และมีการประสานงานรวมกันอยางตอเนื่อง 

  2) การคิดเลขเร็ว ไดเผยแพรแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะ     
การคิดเลขเร็วช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ไวท่ี academic.obec.go.th/web/home                
พรอมแจงเวียนใหโรงเรียนตาง ๆ นําไปฝกฝนใหกับนักเรียน นอกจากนี้ ไดจัดทําแบบฝกคิดเลขเร็วในใจ ระดับ               
1 - 5 เทคนิคการคํานวณโดยใชหลักการและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร เพื่อทดลองใชกับโรงเรียนในสังกัด 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) และจัดทําเอกสารคิดเลขเร็ว
ตามแนวเวทคณิต เรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร นําไปทดลองใชกับโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี                 
เขต 1 - 4 และ สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) รวมท้ังจัดแขงขันคิดเลขเร็ว ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
ครั้งท่ี 66 ปการศึกษา 2559 ดวย 

     3) การทองอาขยานภาษาไทย มีการประชุมช้ีแจงนโยบาย
แกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประชาสัมพันธและเผยแพรวีดิทัศนตัวอยางบทอาขยานภาษาไทย
ของโรงเรียนท่ัวประเทศ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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เพื่อพัฒนาครู และส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนจัดการแขงขันทองบทอาขยานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 66 ปการศึกษา 2559 ดวย 

     1.8.2 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู จัดกิจกรรมเสริมสราง
สมอง (Head) คุณธรรม จริยธรรม (Heart) ทักษะ (Hand) รวมท้ังสุขภาพ (Health) เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสูการคิดวิเคราะหแกไขปญหาและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เริ่มดําเนินการ                   
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนนํารอง ๔,๑๐๐ โรง ประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน ๓,๘๓๑ โรง              
ในสังกัด สช. ๑๖๑ โรง และ อปท. จํานวน ๑๐๘ โรง ท้ังนี้ ในปการศึกษา ๒๕๕๙ ขยายผลโรงเรียนเพิ่มเติม            
เปน ๑๕,๘๙๗ โรง ผลการดําเนินงานพบวา โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) โดยรวมสูงข้ึนทุกรายวิชาในช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ยกเวนวิชา
ภาษาอังกฤษ อีกท้ังพบวา เด็กสวนมากมีความสุขกับกระบวนการเรียนการสอนดังกลาว และจากการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษามีความพรอมในการจัดกิจกรรม รอยละ ๘๙.๗๖ นักเรียนมีความสุข 
ต่ืนตัว ตองการเขารวมกิจกรรม รอยละ ๙๗.๑๓ นักเรียนกับครูรวมกิจกรรมไดอยางมีความสุข รอยละ ๙๕.๕๒ 
ชุมชน/หนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การดําเนินงาน รอยละ ๔๗.๗๘ และผูปกครอง ชุมชน
ต่ืนตัวและใหความสนใจในกิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการ รอยละ ๖๕.๙๑ โดยในป ๒๕๖๐ มีแผนดําเนินการ
ตอเนื่องอีกใน ๓๐,๖๘๖ โรง และจะดําเนินการครบทุกโรงเรียน ในป ๒๕๖๔ 

    1.8.3 การแกไขปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได กําหนดให
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ อานออกเขียนไดใน ๑ ป ตามแนวทางการสงเสริมใหจัดการเรียนการสอน                
แบบแจกลูกสะกดคํา การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) จัดทํา
แผนการเรียนรูกลางและจัดทําตนฉบับหนังสือคูมือการใชหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ พัฒนา               
วิธีการสอนภาษาไทย โดยใชภาษาถ่ินรวมจัดการเรียนรู ผลิตส่ือวิดิทัศนการสอนภาษาไทย-ทองถ่ิน เพื่อเตรียมการ
ขยายผลครูตนแบบการสอน โดยใชชองทาง DLIT ในการยกระดับการเรียนการสอนแกเด็กพื้นท่ีแนวชายแดน 
พื้นท่ีสูง และพื้นท่ีพิเศษและจากการติดตามประเมินผลพบวา นักเรียนอานไมออก เขียนไมได อานไมคลอง                
เขียนไมคลอง มีจํานวนลดลง และการดําเนินการในระยะตอไป มีเปาหมายในป ๒๕๖๐ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
ทุกคนตองอานออกเขียนได 

  ตารางท่ี 22 ผลการประเมินการอานไมออก เขียนไมไดนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
   ปการศึกษา 2558 

 

     
   ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รายการ ผลการประเมิน ปการศึกษา 2558  
(รอยละ) 

ลดลง 

ภาคเรียนที่ 1 
(สิงหาคม 2558) 

ภาคเรียนที่ 2 
(มกราคม 2559) 

 

อานไมออก  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 7.37 4.04 3.31 

เขียนไมได 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 15.51 6.15 9.36 
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       1.8.4 ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดพัฒนาแอปพลิเคชัน “Echo English” เพื่อเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถ
เรียนภาษาอังกฤษจากเจาของภาษาไดโดยไมเสียคาใชจาย ผานทางโทรศัพทเคล่ือนท่ีและแท็บเล็ต จํานวน           
๒๐๐ บทเรียน ซึ่งจําลองสถานการณท่ีตองใชในชีวิตจริง ใหผูเรียน ไดฝก ฟง พูด อาน เขียน จัดการเรียนรู            
ดวยโปรแกรมพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยหลักสูตร Echo Hybrid ท่ีมีการนํารองไปใชในปแรก            
๖ โรงเรียน และมีเปาหมายพัฒนาไปยังโรงเรียนกวา ๑๐,๐๐๐ แหง ในป ๒๕๕๙ พัฒนาครูแกนนําดานการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษดวยคายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเขมขน (Boot camp) จํานวน ๓๕๐ คน และจะมี           
การขยายผลการพัฒนาไปยังครูใน ๔ ภูมิภาคท่ัวประเทศ จัดต้ังศูนยพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จํานวน 8 ศูนย โดยใชโรงเรียนรัฐบาลในแตละภูมิภาคเปนศูนย 
สําหรับในป ๒๕๖๐ จะมีการอบรมครูภาษาอังกฤษจํานวน 10 รุน รุนละ 3 สัปดาห จํานวนครูท่ีเขาอบรมรุนละ 
75 คนตอศูนย รวมเปาหมายท้ังหมด 5,100 คน ในระดับอาชีวศึกษา นํานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ    
ผานแอปพลิเคชัน Echo Hybrid มาใชเนนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษาจะวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาราชภัฎท่ัวประเทศ พรอมท้ังกําหนดใหมีการแสดงผลคุณวุฒิ
ภาษาอังกฤษในใบแสดงผลการศึกษาหรือ Transcript ตามความสมัครใจของบัณฑิต เพื่อสรางแรงจูงใจใหบัณฑิต
จบใหมพยายามพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของตนใหเปนท่ีดึงดูดในตลาดแรงงานและในสวนของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดผลิตและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ 
ผานรายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาสงเสริมความรูเกี่ยวกับภาษาอาเซียน ซึ่งสามารถดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการรับฟงรายการไดดวย รวมถึงส่ือการศึกษาอาเซียนสําหรับคนพิการ  
  1.8.5 โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
สืบเนื่องจากปญหากระบวนการเรียนการสอน ท่ีไมมุงเนนใหเด็กใชทักษะการคิดวิเคราะหและการประยุกตใช 
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายวิทยาศาสตร และนักวิจัย ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศในศตวรรษท่ี ๒๑  จึงนําไปสูการแกไขปญหาโดยปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูท่ีบูรณาการทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี 
เพื่อมาแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยดําเนินการขับเคล่ือนสะเต็มศึกษา
ผานศูนยสะเต็มศึกษาภาค ๑๓ ศูนย โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา ๗๘ โรง และศูนยสะเต็มศึกษามหาวิทยาลัย 
๒๖ ศูนย ในการเผยแพรแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาดวยการจัดอบรมใหแกครู              
ในโรงเรียนตาง ๆ ในภูมิภาคและสงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในช้ันเรียนจริงของครูในศูนยสะเต็มศึกษา
ภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา ใหแกครูจํานวน ๑๓,๐๓๒ คน ผานวิทยากรหลักจํานวน ๑๔๐ คน และ
วิทยากรแกนนําทองถ่ิน ๒๖๔ คน รวมท้ังดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาจริงในโรงเรียนประชารัฐ ๓,๓๔๔  โรง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๒,๒๕๐ โรง 

  2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
โดยสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารับการทดสอบระดับชาติ เพื่อวัดความรูความคิดของนักเรียน                   
ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมท้ังเพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการสามารถใชผลการประเมินในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมีผลการทดสอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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  2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) (5 วิชาหลัก
แบงเปน 3 ระดับช้ัน คือ ป.6 ม.3 ม.6) 
 ตารางท่ี 23 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)   
   5 วิชาหลัก ระดับช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558 
 

ตัวช้ีวัดแผน ๑๑  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2558 

เปาหมาย

บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก ปการศึกษา

2557 

เปาหมาย 

 

๑. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการทดสอบ

ระดับชาติเพ่ิมข้ึน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 2) 

  เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2 

จากป 2557 

  

ป.6                                        ภาษาไทย 44.88 46.88 49.33  

สังคมศึกษา 50.67 52.67 49.18  

ภาษาอังกฤษ 36.02 38.02 40.31  

คณิตศาสตร 38.06 40.06 43.47  

วิทยาศาสตร 42.13 44.13 42.59  

รวม 5 วิชาหลัก 42.35 44.35 44.97  

ม.3                                        ภาษาไทย 35.20 37.20 42.64  

สังคมศึกษา 46.79 48.79 46.24  

ภาษาอังกฤษ 27.46 29.46 30.62  

คณิตศาสตร 29.65 31.65 32.40  

วิทยาศาสตร 38.62 40.62 37.63  

รวม 5 วิชาหลัก 35.54 37.54 37.90  

ม.6                                        ภาษาไทย 50.76 52.76 49.36  

สังคมศึกษา 36.53 38.53 39.70  

ภาษาอังกฤษ 23.44 25.44 24.98  

คณิตศาสตร 21.74 23.74 26.59  

วิทยาศาสตร 32.54 34.54 33.40  

รวม 5 วิชาหลัก 33.00 35.00 34.80  

ที่มา : รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1. O-NET : Ordinary National Education Test ใชผลคะแนนการทดสอบจากสถาบันทดสอบ 
    ทางการศึกษาระดับชาติ (องคการมหาชน)  

  2. ใชขอมูลจากนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. นับรวมผลคะแนนเฉลี่ยจากผูเรียนในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ไมนับรวมผลการทดสอบ 
                            ของเด็กพิเศษ ไดแก นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานตางๆ และนักเรียนพิการซ้ําซอน 

 จากผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) 2558 ในช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระ
หลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย  
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5 วิชาหลักในภาพรวมเพิ่มข้ึนสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนดไวท่ีรอยละ 2 ของคะแนนเฉล่ียในภาพรวมประจํา
การศึกษา 2557 ใน 2 ระดับช้ัน คือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน
เฉล่ียรวมตํ่ากวาเปาหมาย ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียรวม พบวา ยังไมเปนท่ีนาพอใจนัก เนื่องจาก มีคะแนน
ตํ่ากวารอยละ 50 ในทุกระดับช้ัน และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียเปนรายวิชา พบวา ยังตํ่ากวารอยละ 50 เชนกัน 
แมวาในป 2558 ท้ัง 3 ระดับช้ันจะมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมและคะแนนเฉล่ียของแตละรายวิชา โดยสวนมาก
เพิ่มข้ึนจากป 2557 รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ีย 5 วิชาหลักในป 2558 อยูระหวาง 
40.31 – 49.33 และคะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี 44.97  เพิ่มข้ึนสูงกวาเปาหมายรอยละ 2 ของคะแนนเฉล่ียป 
2557 ท่ีกําหนดไวคือ 44.35 และเมื่อพิจารณาเปนรายวิชา พบวา วิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร            
มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 5 วิชาหลักในป 2558 อยูระหวาง 
30.62 – 46.24  และคะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี 37.90 เพิ่มข้ึนสูงกวาเปาหมายรอยละ 2 ของคะแนนเฉล่ีย        
ป 2557 ท่ีกําหนดไวคือ 37.54  และเมื่อพิจารณาเปนรายวิชา พบวา วิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร      
มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 คะแนนเฉล่ีย 5 วิชาหลักในป 2558 อยูระหวาง 
24.98 – 49.36 และคะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี 34.80 ตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 2 ของคะแนนเฉล่ียป 2557         
ท่ีกําหนดไวคือ 35  และเมื่อพิจารณาเปนรายวิชา พบวา มีวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร                    
มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET (Non-Formal National 
Education Test) เปนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อวัดความรูใหแก
นักเรียนท่ีกําลัง ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา                   
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
ของปการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 24 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
       (N-Net) 

สาระการเรียนรู 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 1/2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2558 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

1/2558 2/2558 1/2559 
 

1/2558 
 

2/2558 1/2559 
 

1/2558 
 

2/2558 1/2559 

สาระทักษะการเรียนรู 40.66 36.68 37.13 43.98 43.44 42.07 35.29 33.95 42.44 

สาระความรูพื้นฐาน 35.86 32.52 35.77 33.25 33.57 33.03 28.33 27.51 29.90 

สาระการประกอบอาชีพ 39.85 39.92 43.79 42.37 36.26 40.43 31.65 35.58 27.82 

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 48.27 45.84 48.09 45.42 45.89 45.71 42.87 41.44 38.17 

สาระการพัฒนาสังคม 43.64 43.19 44.66 40.14 38.74 38.40 30.84 27.41 34.72 

รวมเฉลี่ย 5 สาระการเรียนรู  39.63 41.89  39.58 39.93  33.17 34.61 

   จากผลการทดสอบ N-NET ของนักเรียนการศึกษานอกระบบโดยเปรียบเทียบระหวาง 
ภาคเรียนท่ี 2/2558 กับภาคเรียนท่ี 1/2559  พบวามีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 5 กลุมสาระการเรียนรูเพิ่มข้ึน
ในทุกระดับการศึกษา โดยระดับประถมศึกษามีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 1 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 
4.31 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงเปาหมายของการดําเนินงานท่ีกําหนดใหมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ เพิ่มข้ึนจากเดิม รอยละ 2 พบวา ยังไมสามารถดําเนินการไดบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดในทุกระดับช้ัน 

  2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (Islamic 

National Educational Test : I-NET)  จัดสอบใหกับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในปสุดทายของหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาตอนตน ตอนกลาง และตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ ศูนยตาดีกา และ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยจากคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
อิสลามศึกษาระดับชาติ (I-Net) ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตปการศึกษา 2558 ซึ่งทดสอบใน 8 วิชา 
ประกอบดวย อัลกุรอาน – อัลตัฟซีร อัลหะดิษ อัลอากีดะ ฮฺอัลฟกฮฺ อัตตารีค อัลอัคลาค ภาษามลายู และภาษา
อาหรับ  พบวา ระดับอิสลามศึกษาตอนตน มีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 39.66 – 43.59 ระดับอิสลามศึกษา
ตอนกลาง มีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 44.14 – 46.74 และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉล่ีย               
อยูระหวาง 40.28 – 42.12  

2.4 การปรับระบบทดสอบ ประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา มีดังนี้ 

2.4.1 ชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยต้ังคณะทํางาน
เพื่อจัดทํา Roadmap ๑ ป ในการพัฒนาระบบการประเมินใหมีประสิทธิภาพและปรับปรุงการประเมินหลักสูตร 

2.4.2 ลดจํานวนวิชาสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test) จาก ๘ วิชา ใหเหลือ ๕ วิชา  

 2.4.3 ออกขอสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓     
ในสัดสวนรอยละ ๒๐ ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป เปดเผยขอสอบพรอมเฉลยคําตอบ O-NET ต้ังแต       
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  

 2.4.4 จัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะของครูดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และโครงการนําผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มาเปนกลไกในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการบริหาร            
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

2.4.5 จัดการทดสอบดวยระบบอิ เ ล็กทรอนิกส  (E-Testing)         
โดย สทศ. รวมมือกับศูนยเครือขาย สทศ. ท้ัง 9 แหง มีการใชส่ือประสม (Multimedia) ในการทดสอบแทน     
การทดสอบในรูปแบบกระดาษคําตอบท่ีไมสามารถทําได เชน การฟงเสียง หรือดูภาพเคล่ือนไหว โดยไดติดตาม
ระบบ E-Testing รวม 10 แหง ท่ีศูนยเครือขาย 9 แหง และสวนกลางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
 กลยุทธ ท่ี 14 เรงพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 สถานศึกษาทุกระดับและประเภทท่ีเขารับการประเมินและไดรับการรับรองคุณภาพ 
ยังไมสามารถไดรับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด จากผลการประเมินคุณภาพฯ    
รอบสาม (พ.ศ. 2555 - 2558) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา     
มีเพียงสถานศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีรับการรับรองคุณภาพ คิดเปนรอยละ 96.96  และสถานศึกษา    
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ในระดับอุดมศึกษาท่ีไดรับการรับรองคิดเปนรอยละ ๙๕.๒๗ ซึ่งไดรับการรับรองใกลกับเปาหมายท่ีกําหนดไว       
ท่ีรอยละ ๙๗ สวนสถานศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ไดรับการรับรองคุณภาพ คิดเปนรอยละ 75.15
และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพ คิดเปนรอยละ 81.09 ซึ่งยังตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด
ไวท่ีรอยละ ๘๗ และรอยละ ๙๕ ตามลําดับ 

 ตารางท่ี 25 รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
                 รอบสาม (๒๕๕๔- ๒๕๕๘) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 

รับรองคุณภาพ 

รับรอง 

รับรอง 
แบบมี
เง่ือนไข 

ประเมิน
เพื่อพฒันา 

ไม
รับรอง 

สถานศึกษา       
ที่ประเมิน
แลว 

ดี ดีมาก 

กอน
ประถมศึกษา 

จํานวน 15,680 

แหง 
11,632

แหง 
27,312 ไมมีเกณฑ ไมมีเกณฑ 855 

แหง 
28,167 

แหง 
รอยละ 55.67 41.30 96.96 ไมมีเกณฑ ไมมีเกณฑ 3.04  

ประถม-มัธยม 

จํานวน 21,560

แหง 
2,558 
แหง 

24,118 ไมมีเกณฑ ไมมีเกณฑ 7,975 

แหง 
32,093  

แหง 
รอยละ 67.18 7.79 75.15 ไมมีเกณฑ ไมมีเกณฑ 24.85  

อาชีวศึกษา 
จํานวน 531 แหง 75 แหง 609 ไมมีเกณฑ ไมมีเกณฑ 142  

แหง 
751 แหง 

รอยละ 70.71 9.99 81.09 ไมมีเกณฑ ไมมีเกณฑ 18.19  

อุดมศึกษา 
จํานวน 111 แหง 30 แหง 141 ๑ แหง ๒ แหง 4 แหง 148 แหง 
รอยละ 75.00 20.27 95.27 ๐.๖๘ แหง ๔.๓๕ แหง 2.07  

การศึกษา 

นอกระบบและ
การศึกษา 

ตามอัธยาศัย 

จํานวน ๕๙๙ แหง ๑๑๘ แหง ๗๑๗ แหง ไมมีเกณฑ ไมมีเกณฑ ๙ แหง ๗๒๖ แหง 

รอยละ ๘๒.๕๑ ๑๖.๒๕ ๙๘.๗๖ ไมมีเกณฑ ไมมีเกณฑ ๑.๒๔  

ที่มา :  ขอมูลจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) อางอิงจากรายงานการติดตาม
ประเมินการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรงุ (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๙  
 หมายเหตุ : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ยังประเมินไมครบทุกสถานศึกษา 
ขอมูลท่ีนํามาใชในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ขอมูล ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ระดับอาชีวศึกษาขอมูล  
ณ วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  
   ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดมีการดําเนินโครงการสําคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังนี้ 
   1 .  โ ครงการพัฒนา คุณภาพการ ศึ กษาและการพัฒนาท อ ง ถ่ิน  โดย มี
สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประสานความรวมมือในการกําหนด           
เขตพื้นท่ีจังหวัดและโรงเรียนท่ีจะเขาไปดูแลคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ผาน “โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เล้ียง” มีการกําหนดกิจกรรม ซึ่งเนน                 
ใน ๔ เรื่อง คือ ๑) สงเสริมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  ๒) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ๓) การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ  ๔) การรูเทาทันไมเปนเหยื่อสังคม ท้ังนี้ จากรายงานผลของเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค 
๙ เครือขาย ในภาพรวม พบวา มีสถาบันอุดมศึกษาเขารวมดําเนินการ จํานวน ๑๒๕ สถาบัน (จาก ๑๗๐ สถาบัน) 
ใน ๕๗ จังหวัด (จาก ๗๗ จังหวัด) มีโรงเรียนเขารวมดําเนินการ จํานวน ๑๔๗ โรงเรียน ใน ๑๓๓ กิจกรรม/
โครงการ โดยมีครู จํานวน ๑,๕๐๔ คน และนักเรียน จํานวน ๑๘,๓๔๙ คน เขารวมโครงการฯ  
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน โดยบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ภายใตโครงการ “โรงเรียนดีใกลบาน” มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีชัดเจนแตงต้ัง
คณะทํางานเพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานตามบริบทของพื้นท่ี โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนใดเปนโรงเรียนท่ีตองคงอยู 
(ต้ังอยูในพื้นท่ีพิเศษ ไดแก เกาะ พื้นท่ีสูง ถ่ินทุรกันดารหางไกลมีปญหาในการคมนาคม) ไมสามารถเคล่ือนยาย
นักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนใดไดใหจัดการเรียนการสอนตามปกติและพัฒนาใหมีคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก 
ท่ีสามารถควบรวมไดใหรวมโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต้ังแต 20 คนลงมา สําหรับเปาหมาย       
การดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนไมเกิน 20 คน มีจํานวน 827 โรง ท้ังนี้ ผลการดําเนินงาน
ปจจุบันมีโรงเรียนแมเหล็ก จํานวน 310 โรง มาจับคู (Map) พัฒนารวมกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ ใกลเคียง และ
ขณะนี้มีโรงเรียนเครือขายท่ีมายุบรวมแลว จํานวน 596 โรง โดยดําเนินการบนพื้นฐานของการสรางความเขาใจ
กับผูปกครอง ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูมีสวนเกี่ยวของ ปจจุบัน
สามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได จํานวน 211 โรง และควบรวมบางสวน จํานวน 2,531 โรง ตลอดท้ัง
จัดทําหลักสูตรพัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กนํา
รองการพัฒนาในการออกแบบนวัตกรรมและนํานวัตกรรมไปใชในการแกปญหาเปาหมาย จํานวน 20 โรง 
ดําเนินการแลว 12 โรง และพัฒนาชุดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก           
ท่ีมีครูไมครบช้ัน “ส่ือ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

    นอกจากนี้ ไดจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 
๑๕,๖๓๙ โรง เพื่อใหผูเรียน จํานวน  1,015,974 คน ในโรงเรียนขนาดเล็กไดมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู ซึ่งผล            
การดําเนินงานในปการศึกษา 2557 ปรากฏวา การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
การเรียนรู (NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียความสามารถ 3 ดาน สูงกวาปการศึกษา 2556 
โดยมีคาการพัฒนาเพิ่มข้ึนรอยละ 3.12 และในสวนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)             
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีคะแนนเฉล่ียรวมสูงกวาปการศึกษา 2556 โดยมีคาการพัฒนาเพิ่มข้ึนรอยละ 
2.98 และมีคะแนนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดรอยละ 11.66 เปนตน 

   3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดยการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ผูเรียนและโรงเรียนเอกชนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  3.1 การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
เอกชน มีการดําเนินการ เชน การอุดหนุนเปนเงินคากอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเอกชนการกุศล จํานวน 22 โรง ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
มาตรา 48 ขอ 2 เงินอุดหนุนส่ือการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ท่ีเปดสอนระดับ
อนุบาล และยังไมไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 1,524 โรง เงินอุดหนุนเงินพระราชทาน
รางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใตท้ังตอนบนและตอนลางท่ีมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ท้ังดานโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเพื่อเขาเฝารับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ         
พระเจาอยูหัวฯ  28 รางวัล เงินอุดหนุนคาตอบแทนพิเศษครูท่ีสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยครูจะตองมีคุณสมบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด เดือนละ 2,000 บาท        
ตอเดือน ซึ่งมีจํานวน 137 คน จาก 30 โรง เงินอุดหนุนส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ือบริการของนักเรียนพิการ   
ในโรงเรียนเอกชนในอัตราเดียวกับนักเรียนพิการภาครัฐ คนละ 2,000 บาท จํานวน 39 โรง 24 ศูนย นักเรียน 
3,841 คน เปนตน 
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  3.2 โครงการพัฒนาครูท้ังระบบ โดยพัฒนาผูบริหาร ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาเอกชน จํานวน 43,127 คน จากเปาหมาย จํานวน 23,625 คน คิดเปนรอยละ 182.54 เพื่อให
มีความรูในหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความจําเปนของบริบทโรงเรียนเอกชนในแตละจังหวัด รวมท้ังเนนการพัฒนา 
ทักษะในการจัดการเรียนรูและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
คิดสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิต มีจิตสํานึกตอสังคมและความเปนพลเมือง เสริมสรางเครือขายพัฒนาการศึกษา
เอกชนและเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
  3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
เปาหมายจํานวน 1,875 คน มีผูเขารวมพัฒนาศักยภาพ จํานวน 1,873 คน คิดเปนรอยละ 99.89 มีกิจกรรม
สําคัญ อาทิ พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 483 คน ใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะ
การใชเทคนิคการสอนเชิงการคิดวิเคราะหและสรางสรรค รวมท้ังการใชภาษาในการส่ือสารและนําไปประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จํานวน 
184 คน ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสามารถใชทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไปปรับใชกับการทํางานพัฒนาครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 
348 คน ใหมีความรูความเขาใจเทคนิคและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสามารถนําความรูไปจัด           
การเรียนการสอนในหองเรียนไดและพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 
858 คน ใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะการใชเทคนิคการสอนเชิงการคิดวิเคราะหและสรางสรรค สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand) ใหเกิดข้ึน                   
ในทุกระดับช้ันและนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  หมายเหตุ กลุมงานโรงเรียนอาชีวศึกษาไดยายสังกัดไปอยูภายใต สอศ. ตามคําส่ังหัวหนา       
คณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 8/2559  ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการบริหารจัดการรวมสถานศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นเปาหมายท่ีแทจริงคือ 1,675 คน 

  3.4 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจัดอบรม
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจติดตามประเมินผลไดรับความรูความเขาใจในหลักเกณฑและสามารถตรวจติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนและดําเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนจํานวนท้ังส้ิน
1,609  โรง ประกอบดวย 1) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จํานวน 1,130  โรง แบงเปนกรุงเทพฯ    
190 โรง ภูมิภาค 940 โรง 2) โรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ จํานวน 33  โรง แบงเปนกรุงเทพฯ 11 โรง
ภูมิภาค 22 โรง และ 3) โรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ จํานวน 446  โรง แบงเปนกรุงเทพฯ 103 โรง
ภูมิภาค 343 โรง 

  3.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุมอาชีพโดยพัฒนาและจัดทํา
หลักสูตรตนแบบประเภทวิชาชีพโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งเปนหลักสูตรตามความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน เพื่อใหโรงเรียนนอกระบบไดนําหลักสูตรตนแบบไปใชจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูและทักษะท่ีไดไปใชในการประกอบอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก              
1) หลักสูตรวิชาการตัดเย็บเส้ือผาสุนัข 2) หลักสูตรวิชาการตัดเย็บกระเปาใสสุนัขแบบพกพา 3) หลักสูตรวิชาการ
ดูแลสงเสริมคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ และ 4) หลักสูตรวิชาการดูแลสุขภาพอนามัยสําหรับผูสูงอายุติดเตียง        
(หมายเหตุหลักสูตรท่ี 3 และ 4 อยูระหวางการพิจารณาตรวจสอบจากสภาการพยาบาล) 
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  4. การสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใตโครงการสงเสริมการศึกษานอกระบบ
ผานทีวีสาธารณะ (ติวเขมเติมเต็มความรู) ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุโทรทัศนอื่น ๆ มีกลุมเปาหมายท่ีรับชมรายการ        
ผานชองทางส่ือและกิจกรรม รวมท้ังส้ิน 2,503,373 คน จําแนกเปนทางเว็บไซต www.etvthai.tv จํานวน 
1,858,380 วิว รวมกิจกรรมติวเขมเติมเต็มความรูสัญจร จํานวน 8,599 คน และทางสถานีวิทยุโทรทัศน ETV 
สถานีวิทยุโทรทัศน NBT สถานีโทรทัศนอื่น ๆ และทางแผนดีวิดี จํานวน 1,116,378 คน โดยมีผลการ
ดําเนินงานสําคัญ ไดแก 

  4.1 ผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 9.00 – 
10.00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 11 และทางสถานี ETV รายการติวเขมเติมเต็มความรู  จํานวน                
98 รายการ 

  4.2 จัด ผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษา    
ข้ันพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 จํานวน 21 รายการ 

  4.3 จัด ผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต      
โดยครอบคลุม 5 ชวงวัย ไดแก ชวงแรกเกิด-ปฐมวัย (0-5 ป) เนนรายการเกี่ยวกับการโภชนาการ/ อนามัย          
แมและเด็กชวงวัยนักเรียน  (5-14 ป) เนนรายการหองเรียนวิทยาศาสตร  ชวงวัยรุน-นักศึกษา (15-21 ป)           
เนนรายการสงเสริมการรูเทาทันส่ือ Social Media /กฎหมายในชีวิตประจําวัน ชวงแรงงาน (15-59 ป)            
เนนรายการ กศน. เพื่อนเรียนรู / เรียนนอกรั้ว / รายการสงเสริมอาชีพ และชวงผู สูงอายุ (60 ปข้ึนไป)              
เนนรายการเกี่ยวกับธรรมะ โดยสามารถผลิตรายการตาง ๆ ได 261 รายการ  

  4.4 ประชาสัมพันธสงเสริมการใชประโยชนจาก ETV  โดยจัดกิจกรรมติวเขม    
เติมเต็มความรูสัญจร จํานวน 10 ครั้ง มีผูเขารวม จํานวน 9,726 คน จัดพิมพเอกสารประกอบการรับชมรายการ 
จํานวน 8,700 เลม จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสเผยแพรทางเว็บไซต www.etvthai.tv จํานวน 26 เรื่อง นอกจากนี้ 
ยังมีการประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ เชน แผนพับ เว็บไซต เฟสบุค สปอตโทรทัศน และปายอัจฉริยะ 

  ท้ังนี้ จากการสํารวจความพึงพอใจตอการรับบริการความรูนอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยผานชองทางส่ือเทคโนโลยี พบวา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป รอยละ 82.40 มีความ             
พึงพอใจตอการรับบริการความรูนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผานชองทางส่ือเทคโนโลยี ซึ่งสูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 80 

 5. การจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาวิจัยใหบริการ
ทางวิชาการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถ่ินและชุมชน
การพัฒนาท่ียั่งยืนเสริมสรางศักยภาพบุคคลตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถ่ิน
และชุมชนซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

5.1 จัดการศึกษาใหกับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

จํานวนท้ังส้ิน 16,968 คน แบงออกเปนระดับอนุปริญญา เปนนักศึกษาคงอยู ณ ภาคเรียนท่ี 1/2558  และนักศึกษา

เขาใหม ณ ภาคเรียนท่ี 1/2558 และ 2/2558 จํานวนท้ังส้ิน 14,427 คน เปดสอน จํานวน 17 สาขาวิชา เชน        

การพัฒนาชุมชน สาธารณสุขชุมชน การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชน อิสลามศึกษา เปนตน ระดับ ปวช. เปนนักศึกษา 

คงอยู ณ ภาคเรียนท่ี 2/2558  และนักศึกษาเขาใหม ณ ภาคเรียนท่ี 2/2558 และ 1/2559 จํานวนท้ังส้ิน 1,600 คน 

http://www.etvthai.tv/
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จํานวน 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต ชางไฟฟากําลัง การบัญชี คอมพิวเตอรธุรกิจ ชางอิเล็กทรอนิกส และ               

ชางเช่ือมโลหะ และระดับ ปวส. เปนนักศึกษาคงอยู ณ ภาคเรียนท่ี 2/2558  และนักศึกษาเขาใหม ณ ภาคเรียนท่ี 

2/2558 และ 1/2559 จํานวนท้ังส้ิน 941 คน จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟากําลัง การบัญชี 

คอมพิวเตอรธุรกิจ และอิเล็กทรอนิกส 

     5.2 จัดบริการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณ      

ดานอาชีพและคุณภาพชีวิต จํานวนท้ังส้ิน 30,099 คน/60 ชุมชน ดําเนินการภายใต 1) ใหบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะและประสบการณดานอาชีพและคุณภาพชีวิต มีผูรับบริการ 18,606 คน ตัวอยางหลักสูตร เชน หลักสูตรภาษา

กัมพูชาเพื่อการส่ือสาร หลักสูตรการนวดเทาเพื่อสุขภาพ เปนตน 2) จัดกระบวนการเรียนรูสูชุมชน จํานวน 11,493 คน/

60 ชุมชน  

ท้ังนี้ ผลจากการขับเคล่ือนกลยุทธผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ สูการปฏิบัติ เพื่อปฏิรูป          
การเรียนรูท้ังระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผูเรียนทุกระดับทุกประเภทการศึกษา ในชวง        
ปการศึกษา 2559 นับวาสงผลตอการยกระดับการศึกษาของประชาชนเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษา      
ของกําลังแรงงาน ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ดังปรากฏจากขอมูลรายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ป 2559           
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงานเกี่ยวกับระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ
ของกําลังแรงาน ซึ่งพบวา มีกําลังแรงงานท่ีจบการศึกษาต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป ในป 255๙         
ไตรมาส ๒ อยูท่ีรอยละ 37.33 จําแนกเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ) รอยละ 12.56 ระดับอาชีวศึกษา 
๓.๖๙ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง รอยละ ๕.๐๔ และระดับอุดมศึกษา รอยละ ๑๖.๐๔ โดยในภาพรวม
สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ ๓๖ และเมื่อพิจารณาจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 
พบวา แรงงานสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา โดยมีสัดสวนอยูท่ี 46.62 และมี
แรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา นอยท่ีสุดคิดเปนสัดสวน ๓.๖๙ ปรากฏผลดังตาราง  

 
ตารางท่ี 26 สัดสวนของประชากรวัยแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ  

      ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสท่ี 2 
 

ระดับการศึกษาที่สําเร็จ สัดสวน  
ประถมศึกษาและตํ่ากวา 46.62  
มัธยมศึกษาตอนตน 16.04  
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ) 12.56  
อาชีวศึกษา 3.69 37.33 
วิชาชีพชั้นสูง 5.04  
อุดมศึกษา 16.04  

รวม 100.00  
 

 ที่มา : รายงานสภาวะสังคมไทย ไตรมาส 2/2559 โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
          สังคมแหงชาติ 
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     นอกจากนี้ จากขอมูลการรายงานจํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากร                 
วัยแรงงาน โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในป ๒๕๕๙ พบวา ประชากรวัยแรงงานในชวงอายุ 15 – 39 ป                 
มีปการศึกษาเฉล่ียอยูท่ี 10.67 ตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 10.9 ป ในชวงอายุ 40-59 ป มีปการศึกษาเฉล่ีย
อยูท่ี 7.90 ป สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 7.6 ป และในชวงอายุ 15-29 ป มีปการศึกษาเฉล่ียอยูท่ี 9.40 ป 
สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 9.2 ป 
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 ยุทธศาสตรที่ 5  การปฏริูปครู โดยเนนการผลติและพฒันาครูทีม่ีคณุภาพ 
 

ยุทธศาสตร ท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครู ท่ีมีคุณภาพ ไดกําหนดเปาประสงค           
และตัวช้ีวัดไว 1 เปาประสงค  2 ตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธของการดําเนินงานไว  4 กลยุทธ สําหรับ                    
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด  โดยผล                  
ของความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พิจารณาจากผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงคของยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 27  การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรท่ี 5  
                การปฏิรูปครู โดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 
เปาประสงคท่ี 9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพท้ังระบบตามศักยภาพเพื่อยกระดับ
เขาสูมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 
ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 80 
 

111.71 

 
บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
สิทธิประโยชนเกื้อกูล ความมั่นคง และผดุงเกียรติ 
และความกาวหนา ในวิชาชีพ เปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 80 
 

100.57 บรรลุ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5 
จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด 

 
จากขอมูลตารางท่ี 27  ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5 พบวา ยุทธศาสตรท่ี 5 

กําหนดตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคไว 2 ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายท้ัง 2 ตัวช้ีวัด คิดเปน 
รอยละ 100 โดยมีผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ ดังนี้ 
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 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

เปาประสงคท่ี 9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพท้ังระบบตามศักยภาพ 
  เพ่ือยกระดับเขาสูมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนา                  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญตาง ๆ ในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนา 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามเสนทางวิชาชีพท้ังระบบตามศักยภาพเพื่อยกระดับเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ            
โดยในป 2559 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนา จํานวน 734,561 คน  คิดเปนรอยละ 111.71            
ของผูเขารับการพัฒนาท้ังหมด 657,506 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายของการดําเนินงานท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 80  

ตัวช้ีวัดท่ี 19 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
สิทธิประโยชนเก้ือกูลความม่ันคงและผดุงเกียรติและความกาวหนาในวิชาชีพเปรียบเทียบกับเปาหมาย               
การดําเนินงาน 

 เพื่อสรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงเขาสูวิชาชีพครู จึงไดดําเนินการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเกื้อกูล ความมั่นคง ผดุงเกียรติและสรางความกาวหนาในวิชาชีพใหกับ
ครูและบุคลาการทางการศึกษามาอยางตอเนื่อง จํานวน 991,490 คน คิดเปนรอยละ 100.57 ของครูกลุมเปาหมาย 
จํานวน 985,807  คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายของการดําเนินงานท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 80  

 ผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ 

 กลยุทธท่ี 15 ปรับระบบและวางแผนการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

1. โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาครู เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศและเพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการในการดําเนินงานการพัฒนาครูของประเทศของแตละหนวยงาน           
โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ การจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๒
ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ๑๘ มาตรการ ซึ่งผานความเห็นชอบของสภาการศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘
(วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) การยกรางโครงการดานการผลิตครู ไดแก โครงการคุรุทายาท (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๒)                
ซึ่งตอมาไดมีการมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูดําเนินงานตอในช่ือโครงการผลิตครู                
เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

2. แผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูสูการปฏิบัติ โดยมี
กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู เพื่อเสนอหนวยงาน             
ท่ีเกี่ยวของ การศึกษาองคความรูท่ีจําเปนเรงดวน เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนาครู การสรางกระบวนการรับรู และการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนเกี่ยวของ          
ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ มีการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนาครูครูสูการปฏิบัติ และคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู 
๓ คณะ รางแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู ประกอบดวย (ราง) แผนปฏิบัติการปฏิรูป
ระบบและรูปแบบการผลิตครูและการปฏิรูประบบการวิจัยของสถาบันผลิตครู (ราง) แผนปฏิบัติการปฏิรูประบบและ
รูปแบบการพัฒนาครู  (ราง) แผนปฏิบัติการปฏิรูประบบและรูปแบบการใชครูและระบบการบริหารงานบุคคลของครู 
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และขอเสนอแนะแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู  ท้ังนี้  คณะกรรมการฯ ไดนําราง                
แผนปฏิบัติการฯ ของคณะ ทํางาน ๓ คณะ ไปประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของใน ๔ ภูมิภาค 

  3. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2559 - 2572) ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 โดยใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเฉพาะในระยะท่ี 1 ปพ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑ สวนการดําเนินการในระยะท่ี 2 ป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป ใหนําไปบรรจุในแผนปฏิรูปการศึกษาท่ีจะสงตอให
รัฐบาลชุดตอไปพิจารณา โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางหนวยงานทีใชครู ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ท่ีจัดสรรอัตราเกษียณ 25 % เพื่อใชบรรจุครูเปนการ
นํารองผลิตครูในระบบจํากัดรับ เปนการบรรจุตามภูมิลําเนาเพื่อยกระดับการศึกษาของทองถ่ินใหมีคุณภาพลดการ
โยกยายและพัฒนาสถาบันฝายผลิตครูเพิ่มคุณภาพและผลิตตามความเช่ียวชาญตรงตามความตองการของทองถ่ิน
เปาหมายคัดเลือกคนดีคนเกงเขาสูวิชาชีพครูจํานวน 48,374 คน ในระยะเวลา 10 ปเริ่มบรรจุต้ังแตป 2559 – 
2568 จึงดําเนินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ต้ังแตช้ันปท่ี 5, 4, 3, 2, 1 และผูสําเร็จการศึกษาช้ันม. 6                      
เขาโครงการฯ และเมื่อไดรับการบรรจุและทํางานรับราชการครูครบ 3 ป จะมีทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท              
ท้ังในและตางประเทศ โครงการนี้แบงเปน 2 ประเภทคือ 1) รับประกันการมีงานทํา ผูเขารวมโครงการสามารถกูยืมเงิน
จากกองทุนกูยืม 2) รับประกันการมีงานทําและใหทุนการศึกษา โดยคัดเลือก 5 % จากภูมิลําเนาหางไกลทุรกันดาร
สําหรับในป 2559 จะเริ่มดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการและบรรจุเขารับราชการครูในเดือน
ตุลาคม 2559 จํานวน 4,079 คน โดยกลุมเปาหมายการคัดเลือกเฉพาะปนี้ เปดโอกาสใหผูท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพครูและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นสมัครเขารวมโครงการดวย ซึ่งมียอดผูสมัครสอบท้ังส้ิน 39,400 คน โดยมี
สิทธิเขาสอบจํานวน 30,305 คน และมีผูเขาสอบในวันท่ี 28 สิงหาคม 2559 รวมจํานวน 26,970 คน คิดเปน          
รอยละ 89.00 และบรรจุเขารับราชการครูเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2559 

กลยุทธท่ี 16 เรงพัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง
แกไขปญหาการขาดแคลนครู 

๑. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงาน           
เปนฐานดวยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission 
and Functional Areas as Majors) ภายใตหลักการ“พัฒนาครูกาวสูอนาคตชาติทุกคนเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา” 
(Anyone, Anywhere, Anytime) โดยมีการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

   1.1 พัฒนาและจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับ
สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและสถาบันพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2 เปดระบบการพัฒนา 2 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรการพัฒนางาน            
ในหนาท่ี จํานวน 131 หลักสูตร และหลักสูตรเสริมความรูการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและ
เล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

   1.3 หลักสูตรการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานผานศูนยTEPE Online ระดับภาค
และการพัฒนาตามนโยบาย ดังนี้ การถายทอดสดตามโปรแกรมท่ีศูนยระดับภาค กําหนดระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
(e-Library) และการพัฒนาตามนโยบาย 
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   ท้ังนี้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนาและผานการพัฒนา            
โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ TEPE Online ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน  
169,798 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 100,000 คน คิดเปนรอยละ 167.76 

๒. การจัดประชุมกําหนดมาตรฐานวิชาเอกครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานการกําหนดแนวทางและมาตรการบริหารอัตรากําลังเพื่อรองรับนโยบาย            
การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครู ทําใหมีขอมูลมาตรฐานวิชาเอกของครูในสถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการบริหาร
อัตรากําลังและจัดทํา (ราง) กําหนดแนวทางและมาตรการบริหารอัตรากําลังครู  

3.  การพัฒนาความรูและพัฒนาดานการบริหารงานบุคคลดานวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และความกาวหนาในวิชาชีพ มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูและการพัฒนา จํานวน 
351,012 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 350,000 คน คิดเปนรอยละ 100.28 โดยมีการดําเนินงานสําคัญ 
เชน โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุนท่ี 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานภายนอก จํานวน 57 คนโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางกระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุนท่ี 3
จํานวน 39 คน โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษามีผูเขารับการพัฒนาตําแหนงผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการสถานศึกษา             
สังกัด สพฐ. ผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรท่ีกําหนด จํานวน 547 คน โครงการพัฒนาขาราชการครู             
และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหมีและเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ
จํานวน 322 คน และโครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร  
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  พ.ศ. 2556 – 2560จํานวน 159 คน เปนตน 

4. การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนเอกชน จํานวน 
45,000 คน จากเปาหมายจํานวน 25,500 คน คิดเปนรอยละ 176.47 ภายใตการดําเนินโครงการพัฒนาครู              
ท้ังระบบจํานวน 43,127 คน ใหมีความรูความในหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความจําเปนของบริบทโรงเรียนเอกชน 
และพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร จํานวน 1,873 คน 

5. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินงาน ดังนี้ 

 5.1 พัฒนาบุคลากรในกลุมผูบริหารสถานศึกษาไดแกการพัฒนาเพื่อเขาสู
ตําแหนง/วิทยฐานะ/ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา พัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดานภาษาคิดวิเคราะห ICT และเทคโนโลยีรวมท้ังสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนและดานคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนและขาราชการพลเรือน โดยมี
ผูบริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะ จํานวน 8,727 คนสูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีจํานวน 8,606 คน คิดเปนรอยละ 100.40. 

 5.2 พัฒนาบุคลากรกลุมครูประจําการโดยพัฒนาครูผานสมาคม/ชมรมสงครูไปฝก
ในสถานประกอบการและพัฒนาวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา (พัฒนากอนแตงต้ังใหมีและเล่ือน               
วิทยฐานะเช่ียวชาญ/ชํานาญการพิเศษของครูและศึกษานิเทศก) เปาหมาย จํานวน 1,597 คน  มีครูไดรับการ
พัฒนา จํานวน 1,437 คน คิดเปนรอยละ 89.98 
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5.3  พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ ไดแก การพัฒนาวิทยากรตนแบบ 
(Master Trainer) เพื่อรองรับการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการตามมาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการใน
ประเทศอาเซียน/การพัฒนาครูในสถานประกอบการตามประเภทสาขาวิชาเปาหมาย จํานวน 303 คน ดําเนินการได 
จํานวน 401 คน คิดเปนรอยละ 132.34 
   6. โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา จางครูจางสอนวุฒิปริญญาตรี 
อัตราจาง 15,800 บาท/คน/เดือน รวมเปนเงิน 189,600 บาท/คน/ป จํานวน 421 คน ในสถานศึกษา               
ท่ีขาดแคลนครูตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และดําเนินโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน               
โดยจางบุคลากรสายสนับสนุนวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรีอัตราจาง 9,800 บาท/คน/เดือน เปนเวลา 12 เดือน จํานวน            
467 คน 

 
กลยุทธ ท่ี 17 พัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ              

รวมท้ังสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นหรือภูมิปญญา เขามาเปนครูหรือผูชวยสอน 

   1. พัฒนา ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ                 
ในมาตรา ๓๘ ค. (๒) (พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗) โดยอยูระหวาง
ดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒) สายงานนิติการ  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) (๑.๓) และแกไข 
กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนท่ีเทาเทียม ไมเกิด
ความเหล่ือมลํ้าสอดคลองกับแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด นอกจากนี้ ไดจัดทํา (ราง) หลักเกณฑและวิธีการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมท่ีมีความสมบูรณมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันเพื่อสามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพการศึกษาแตยังไมสามารถประกาศใชได เนื่องจาก             
มีสาระสําคัญบางประการตองปรับปรุง 

 2. โครงการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ไดประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา 
สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา รวมท้ังส้ิน 348 8o และมีการวิเคราะหคุณสมบัติ             
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูมีผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตําแหนง (ว 13/2556) เสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณารับรองรางวัล
สูงสุดระดับชาติข้ึนไป พิจารณาผลงานเทียบเคียงและพิจารณาคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวนท้ังส้ิน 53 คน  

   3.จัดทําหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ จัดทําหลักเกณฑและวิธีการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 1๑ หลักเกณฑ การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา
กฎหมายการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับระบบคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ได
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พัฒนาหลักเกณฑและกระบวนการรับรองปริญญาทางการศึกษา การรับรองความรู และรับรองคุณวุฒิ เพื่อใหการ
คัดกรองผูเขาสูวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานกําหนด โดยการแกไขปรับปรุงขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร                
ทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท้ังจัดทําขอบังคับคุรุสภาวาดวยการพิจารณา                   
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง 
การเทียบโอนความรูตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ เพื่อการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

 4. โครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะ 
การขาดแคลนครูในบางพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีหางไกล ชายขอบ ทุรกันดาร ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาระยะส้ัน 
จึงมีการสรรหาครูเกษียณอายุราชการและมีจิตอาสาเขารวมโครงการ โดยทําหนาท่ีปฏิบัติงานสอนในวิชาท่ีขาด
แคลน โดยเปนครูท่ีมีผลงานเชิงประจักษและมีสุขภาพดี ผลการดําเนินงานในป 2559 มีครูเขารวมโครงการ 
จํานวน 1,097 คน  

 5. กํากับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 
 5.1 รับรองปริญญาทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู             

ของสถาบันตาง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน ๒๒๐ หลักสูตร สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 50 หลักสูตร              
คิดเปนรอยละ ๔๔๐ จําแนกเปน ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) จํานวน ๗๒ หลักสูตรปริญญาโท 
จํานวน ๗๐ หลักสูตร ปริญญาเอก จํานวน ๑๒ หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 
จํานวน ๖๖ หลักสูตร 

 5.2 รับรองความรูตามมาตรฐานวิชาชีพใหกับผูท่ีประสงคจะประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาแตไมมีวุฒิทางการศึกษา โดยการเทียบโอน จํานวน 8,089 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 
1,000 คน คิดเปนรอยละ809.80 

5.3 ออกและตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน
๑๔๔,๑๒๓ คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี จํานวน ๑๒๐,๕๐๐คน คิดเปนรอยละ ๑๑๙.๖๐ จําแนกเปน            
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน ๖๒,๙๓๑ คน และตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จํานวน ๘๑,๑๙๒ คน 

5.4 ดําเนินการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวน ๕๙ เรื่อง            
สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี จํานวน 50 เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๑๘ จําแนกเปน โดยการสืบสวน จํานวน ๑๒ เรื่อง 
และโดยการสอบสวน จํานวน ๔๗ เรื่อง 

5.๕ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ จํานวน ๖,๓๖๔ คน ดําเนินการไดตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี จํานวน ๕๐,๐๐๐ คน 
คิดเปนรอยละ ๑๒.๗๓ โดยดําเนินการ จัดการประชุมสภาครูอาเซียนครั้งท่ี ๓๑ มีผูเขารวมประชุมจากองคกร
สมาชิก จํานวน ๑,๐๓๒ คน จัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจําป ๒๕๕๙ มีผูเขารวม จํานวน ๑,๖๘๕ คน
พัฒนาผู ท่ีไดรับรางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทองใหเปนวิทยากรคุรุคุณธรรมของคุรุสภาตามหลักสูตรวิทยากร                  
“คุรุคุณธรรม” มีผูผานเกณฑการอบรมเปนวิทยากร จํานวน ๑๓๗ คน แลกเปล่ียนเรียนรูถอดบทเรียนแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและความตองการจําเปนในการสงเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ           
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ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน ๕ ภูมิภาค จํานวน ๕๐๐ คน พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา          
ท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาประจําป 2559 จํานวน ๗27 คน สนับสนุนทุนใหกับผูสอนในพื้นท่ีหางไกลเขาศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางไกลผานดาวเทียมตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จํานวน ๑๔๗ คน และสนับสนุนเครือขายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาในลักษณะ“ชุมชนแหงการเรียนรู”จํานวน                
47 แหง มีผูไดรับการพัฒนา จํานวน ๒,๑๓๖ คน 

กลยุทธท่ี 18 สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงเขาสูวิชาชีพครู โดยปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการ รวมท้ังการชวยเหลือแกไขปญหาหนี้สินครู 

1. การยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี้            
นําครูอาวุโส ประจําป ๒๕๕๗ เขาเฝารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินชวยเหลือจากสมเด็จ         
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารแทนพระองค ในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย             
สวนจิตรลดา จํานวน ๓,๒๔๔ คน จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน จํานวน ๑๑ คน ในวันท่ี 2 ตุลาคม ๒๕58 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา             
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินทรงเปนในประธานพิธี พรอมท้ังไดจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร จํานวน 
2 คน รางวัลครูยิ่งคุณ จํานวน 17 คน และรางวัลครูขวัญศิษย จํานวน 144 รางวัล จัดงานวันครูครั้งท่ี ๖๐            
วันท่ี ๑๖–๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีการมอบรางวัลตาง ๆ ของคุรุสภา ประกอบดวย รางวัลคุรุสภา จํานวน              
๒๗ คน รางวัลครูภาษาไทยดีเดน จํานวน 50 คน รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเดน จํานวน ๖ คน รางวัลคุรุคุณธรรม
จํานวน ๑๖๒ คน และรางวัลคุรุสดุดี จํานวน ๑,๐๑๓ คน รวมท้ังยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเปนครูอาวุโส ประจําป ๒๕๕๘ จํานวน ๙,๗๐๑ คน  จากผลการดําเนินงานดังกลาว มีผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ จํานวน ๑๔,๓๗๗ คน ตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีจํานวน                
16,000 คน คิดเปนรอยละ ๘๙.๘๖ 

2.  โครงการสงเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

2.1 (ราง) หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการแกครอบครัวของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา 
(อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภนาทวี และอําเภอสะบายอย) และ (ราง). ..บัญชีการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ           
แตยังอยูระหวางรอการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 2.2 การบริการท่ีพัก สกสค. บริการตรวจรักษาโรคของสถานพยาบาล สกสค. 
จัดอบรมการสงเสริมสุขภาพครูฯ ใน 4 ภูมิภาค ครูผูสูงอายุไดรับการดูแลและเขารวมกิจกรรมของศูนยดูแลครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูสูงอายุ  

2.3 ดานสวัสดิภาพ ไดแก สมัครเปนสมาชิก ช.พ.ค. หรือการฌาปนกิจ
สงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม ผูจัดการศพจะไดรับเงินคาจัดการศพ 
จํานวน 200,000 บาท และทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหครอบครัว ประมาณ 970,000 บาท ซึ่งจะมีสมาชิก
ถึงแกกรรมประมาณเดือนละ 500-600 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2559) เปาหมาย จํานวน 969,807 คน  
ชวยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแลว จํานวน 977,113 คน คิดเปนรอยละ 100.7 
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 2.4 ดานสิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น ไดแก การใหทุนการศึกษาแกบุตรครูฯ             
จัดกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาแกผูท่ีประสบอุบัติไดรับบาดเจ็บหรือทุพลภาพ ครูผูเสียชีวิต            
ในการปฏิบัติหนาท่ีในกรณีพิเศษ และผูประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย เปนตน มีผูไดรับ
การชวยเหลือ (4) ดานความมั่นคงและผดุงเกียรติ ไดแก การอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการสรางวินัยทางการเงิน การอบรมความรูทางดานกฎหมาย การยกยองเชิดชูผดุงเกียรติครู 

นอกจากนี้ ไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบคาตอบแทนของขาราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดทํา (ราง) กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือนของขารากการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 

3. การแกไขปญหาหนี้สินครู มีการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 
3.1 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู 

ไดอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๔๘๗ ลานบาท เพื่อใหขาราชการครู 
กูยืมเงินวงเงินรายละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบ้ีย รอยละ ๔ บาทตอป สงชําระหนี้ภายใน ๘ ป               
(๙๖ งวด) สําหรับนําไปชําระหนี้สินเดิมท่ีมีอยูตามหลักเกณฑและวิธีการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหา
หนี้สินขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีขาราชการครูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนไดรับการอนุมัติใหกูยืม จํานวน             
๒๗๕ ราย เปนจํานวนเงิน ๕๗,๔๘๔,๐๗๖,๗๐ บาท (ขอมูล ณ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

3.๒ ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑวิธีการแนวทางปฏิบัติการดําเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ดังนี้ 

 3.2.1 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูกูยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานคณะกรรมการไดลงนาม                
ในประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูเรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
ใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 3.2.2 ปรับปรุงรางบันทึกขอตกลงการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียน           
เพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับ ธกส. (ขณะนี้อยูระหวาง             
การนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อพิจารณา)  

 3 .2.3  จัดทําร า งห ลักเกณฑและวิธี การผอนผันการชําระหนี้                   
กรณีพนสภาพการเปนขาราชการครูดวยเหตุลาออกถูกส่ังใหออกถูกปลดออกกําหนดแนวทางและข้ันตอนการรับ
ชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจและเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเงินทุหมุนเวียนฯ
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวน ๓๒ คน 

3.2.4 กําหนดมาตรการแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรวมกับธนาคารออมสินกําหนดมาตรการแกไขปญหาหนี้สิน โดยจําแนกเปน  
4 กลุม คือ 1) กลุมหนี้วิกฤตรุนแรง อยูระหวางถูกฟองรองดําเนินคดี หรือถูกบังคับคดี 2) กลุมหนี้ใกลวิกฤต คือ 
คางชําระเกินกวา 12 งวดติดตอกัน 3) ลูกหนี้คางชําระไมเกิน 12 งวด ติดตอกัน และ 4) ลูกหนี้ปกติ โดยมี              
ผูลงทะเบียนขอความชวยเหลือ จํานวน 56,000 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2559) มีผูไดรับการอนุมัติ
ชวยเหลือแลว จํานวน 29,449 ราย เปนเงินกวา 44,226.25 ลานบาท สวนท่ีเหลือยูระหวางการพิจารณา
ชวยเหลือตอไป 
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  4. ปรับปรุงซอมแซมบานพักครู ใหครบทุกแหงภายในป ๒๕๖๐ โดยไดสํารวจ
บานพักครูท้ังหมด พบวา มีจํานวนท้ังส้ิน ๔๔,๓๕๙ หลัง ในจํานวนนี้อยูในสภาพท่ีดีไมตองซอม จํานวน ๒๗,๔๒๒ หลัง
มีสภาพท่ีจําเปนตองซอมแซม จํานวน ๑๒,๙๒๘ หลัง ขณะนี้มีการซอมแซมไปแลว ๒,๓๔๕หลัง (รอยละ ๑๘            
ของบานท่ีตองซอม) ซึ่ ง ไดมีการเรงรัดการซอมแซมบานพักครู ใหแลว เสร็จท้ังหมดภายในป  ๒๕๖๐                      
ตามRoad Map และไดต้ังงบประมาณเพื่อซอมแซมใหแลวเสร็จในป ๒๕๖๐ ไวแลว จํานวน ๑,๓๙๕ ลานบาท           
สวนท่ีเหลืออีก ๖๙๕ ลานบาท จะเสนอขอแปรญัตติการใชจายงบประมาณตอไป 
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   ยุทธศาสตรที่ 6 การปฏริปูระบบบริหารจัดการใหมปีระสทิธิภาพ 
  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ไดกําหนดเปาประสงคและตัวช้ีวัดไว 
1 เปาประสงค 1 ตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธของการดําเนินงานไว 2 กลยุทธ สําหรับเปนกรอบแนวทาง              
ในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยผลของความสําเร็จ                  
ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พิจารณาผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร 

สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 28 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดผลระดับเปาประสงค หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 

เปาประสงค 10 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตั ว ช้ี วั ด ท่ี 2 0  ผ ล ก า ร เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ                       
ของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

   ไมบรรลุ 

ภาพรวม รอยละ 96 96.55  

งบลงทุน รอยละ 87 77.40 × 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 6 
จํานวนตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 

ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด  

 

 จากขอมูลตารางท่ี 28 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 6 พบวา ยุทธศาสตรท่ี 6 
กําหนดตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคไว 1 ตัวช้ีวัด โดยไมสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย คิดเปน              
รอยละ 100  ซึ่งมีผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ ดังนี้ 

 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

เปาประสงคท่ี 10 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดท่ี  20 ผลการเบิกจายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลสําเร็จ                   
ตามเปาหมายท่ีกําหนดสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
  กระทรวงศึกษาธิการไดรับงบประมาณ ป พ.ศ. 2559 รวมท้ังส้ิน 515,513.4535 ลานบาท และ              
มีผลการเบิกจายในภาพรวม จํานวน 498,021.9555  ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.55 ซึ่งสูงกวาเปาหมายของรัฐบาล
กําหนดใหหนวยงานใชจายงบประมาณท่ีรอยละ 96 โดยจําแนกเปน งบรายจายประจําเบิกจายแลว จํานวน  
472,368.6496 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 97.86 และรายจายลงทุนเบิกจายแลว จํานวน 25,670.0329 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 77.40 ซึ่งยังไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 98 และรอยละ 87 ตามลําดับ 
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 ผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 19 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 1. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.1 ผลการติดตามประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
         คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2558 ตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรงรัดเตรียมความพรอมจัดลําดับความสําคัญการใชจายงบประมาณ  
ติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณใหรัฐบาลใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังใหการใชจาย
ภาครัฐเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายรายจาย
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผน           
การเบิกจายงบประมาณตามวงเงินในพระราชบัญญัติฯ รวมท้ังส้ิน 515,513.4535 ลานบาท และมีผลการเบิกจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 29 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559  หลังโอนเปลี่ยนแปลง 
                  ของกระทรวงศึกษาธิการตามระบบGFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
 

ประมาณการ
คาใชจาย 

งบประมาณท่ีไดรับ 
ป 2559 

(หลังโอนการ
เปลี่ยนแปลง) 
(ลานบาท) 

เบิกจาย 
 
 
 

(ลานบาท) 

เปาหมาย
ตาม

มาตรการ 

เปนไป
ตาม

เปาหมาย
ท่ีกําหนด 

ทําสัญญา/กอหน้ี
ผูกพันแลว 

(เบิกจาย+PO) 

ภาพรวม
กระทรวงศึกษาธิการ 

515,513.4535 498,021.9555   508,203.9200 

รอยละ 100.00 96.54 96  98.52 
รายจายประจํา 482,684.4374 472,368.6496   475,600.7245 

รอยละ 100.00 97.86 98 × 98.53 
รายจายลงทุน 33,166.8305 25,670.0329   32,603.1956 

รอยละ 100.00 77.40 87 × 98.30 
 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป. 
 

   จากตารางสรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                  
หลังโอนเปล่ียนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการตามระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน2559 ซึ่งมีผลการเบิกจาย
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 - วันท่ี 30 กันยายน 2559 ดังนี้ ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ           
ท่ีไดรับจํานวน 515,513.4535 ลานบาท มีผลการเบิกจายในภาพรวม จํานวน 498,021.9555 ลานบาท                 
คิดเปนรอยละ 96.55 ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 96  โดยจําแนกเปน งบรายจายประจํา จํานวน  
472,368.6496 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 97.86 เปาหมายคือ รอยละ 98 ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายเล็กนอยและรายจาย
ลงทุนเบิกจายแลว จํานวน 25,670.0329 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.40 ซึ่งยังไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 87  อยางไรก็ตาม หนวยงานไดทําสัญญากอหนี้ผูกพันในภาพรวม คิดเปนรอยละ 98.30 รายจาย
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ประจํา ทําสัญญากอหนี้ผูกพัน คิดเปนรอยละ 98.53 และรายจายลงทุน ทําสัญญากอหนี้ผูกพัน คิดเปนรอยละ 98.30 
ซึ่งอยูระหวางการเบิกจายตามงวดงาน  

 1.2 การดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการไดมีการ
ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ผานโครงการสําคัญตาง ๆ อาทิ  

1.2.1 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หั ว                  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ โดยมีกิจกรรมสําคัญ อาทิ การจัดงาน          
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา                     
5 ธันวาคม 2558 ภายใต ช่ืองาน “เทิดไทพระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน”การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ           
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา               
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันศุกรท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ การจัดทําหนังสือบันทึกประวัติศาสตร             
“ปนเพื่อพอ” และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานจักรยานแกนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ียากจนและดอยโอกาส จํานวน 9,900 คัน เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติป 2559  
เมื่อวันท่ี 8 มกราคม ๒๕๕๙ 

1.2.2 โครงการตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีการจัดทํา
รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 10 ประเด็น นําเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2 รอบ 
ดังนี้ รอบท่ี 1 ภายในเดือนเมษายน 2559 และรอบท่ี 2 ภายในเดือนกันยายน 2559 

1.2.3 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 มีการนําเด็ก
และเยาวชนดีเดน และเด็กและเยาวชนท่ีนําช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ จํานวน 769 คน เขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
เพื่อรับโลและประกาศนียบัตรและรับฟงโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2559 และไดรวมกับกระทรวง
และหนวยงานตาง ๆ จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ในวันเสารท่ี 9 มกราคม 2559 โดยรูปแบบการจัดงานฉลอง          
วันเด็กแหงชาติ ใชแนวคิด“Kids Carnival : เทศกาลแหงความสุข ...สนุกเหนือจินตนาการ” เนนความสนุกสําหรับเด็ก
ดวยกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความคิดสรางสรรค การฝกทักษะตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู กิจกรรมโตไปไมโกง            
และกิจกรรมสนับสนุนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.2.4 โครงการรณรงคตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบและสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนแกไขปญหาการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา กระทรวงศึกษาธิการมีเรื่องทุจริตจํานวนท้ังส้ิน 620 เรื่อง โดยได
ดําเนินการไปแลว 210 เรื่อง เหลืออยูระหวางดําเนินการ 410 เรื่อง และมีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตาน              
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) การจัดอบรมความรู           
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีผูเขาอบรมจากสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 18 แหง และสํานักตาง ๆ จํานวน 18 แหง รวมจํานวน             
49 คน และมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยการทดสอบความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรมฯ ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมฯ คิดเปนรอยละ 80.69 2) การจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค จํานวน 12 แหง เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบและการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ใหมีความรูความเขาใจในดานการปองกันปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม                 
มีผูเขารวมการอบรมและ เขารวมกิจกรรม จํานวนท้ังส้ิน 317 คน จากจํานวน 324 คน คิดเปนรอยละ 97.83           
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และ 3) การจัดกิจกรรมอบรมเครือขายตอตานการทุจริตและธรรมาภิบาล กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรับผิดชอบงานดานการปองกันปราบปราม                  
การทุจริตและการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผูเขารวมการอบรมท้ังส้ินจํานวน 36 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเขารับการอบรมฯ คิดเปน รอยละ 87.8 

 1.2.5 ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขใหบริการประชาชนท่ีเกี่ยวของ            
กับการศึกษาโดยมีการจัดต้ังศูนยบริการประชาชนอาคารเสมารักษ ช้ัน ๑ กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดําเนินการ           
ดานเรื่องรองเรียนรองทุกขและมีชองทางท่ีประชาชนสามารถรองเรียนรองทุกขเรื่องตาง ๆ ผานหลากหลายชองทาง 
เชน สายดวนการศึกษา ๑๕๗๙ เว็บไซต www.1579.moe.go.th โดยปจจุบันมีเรื่องรองเรียนท้ังหมด 3,277 เรื่อง               
ยุติเรื่องแลว ๒,352 เรื่อง และอยูระหวางการดําเนินการ 925 เรื่อง 

 1.2.6 โครงการพัฒนา เผยแพร  ติดตามและบังคับใชกฎหมาย                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดรวบรวมและจัดทําแผนการเสนอรางกฎหมายในระยะ 1 ปของสวนราชการ รวมจํานวน
ท้ังส้ิน 18 ฉบับ 

  นอกจากนี้  มีการพัฒนาขาราชการและบุคลากรในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องกฎหมายผานหลักสูตรตาง ๆ อาทิ การฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีผูเขารับการอบรม จํานวน 106 คน           
การเสริมสรางและพัฒนาวินัยขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมิใหกระทําความผิดวินัย               
และเปนการปลูกจิตสํานึกสรางคานิยมใหตระหนักรูในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนภูมิคุมกัน
ดานจิตใจของขาราชการ ซึ่งมีการดําเนินการ จํานวน 2 รุน และมีผูเขารับการอบรมรวมท้ังส้ิน 99 คน การอบรม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผูเขารับการอบรมเปน
ขาราชการ ในสังกัด สป. จํานวน 45 คน และการอบรมหลักสูตรการใชกระบวนการสันติวิธีในสถานศึกษามีผูเขารับ
การอบรมเปนผูบริหารสถานศึกษาครูและผูท่ีเกี่ยวของในภาคตะวันออก จํานวน 80 คน เปนตน 

 1.2.7 โครงการตรวจสอบภายในกระทรวง ไดมีการดําเนินงานสําคัญ 
เชน ดําเนินโครงการวิจัยรูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการภายใตกรอบมาตรฐานการควบคุมภายในของหนวยงานภาครัฐ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําราง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการดําเนินการทางวินัย โดยผลการประชุมสรุปวา ควรออกมาตรการ                  

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย ในรูปคําส่ัง โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามในคําส่ัง

เพื่อใหมีผลบังคับใชแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด สวนเนื้อหาของคําส่ังเปนเรื่องการเรงรัด 

การดําเนินการในทุกข้ันตอน เพื่อใหมีความรวดเร็วข้ึนและกําหนดจุดตรวจสอบ (Checklist) ในการพิจารณา

สํานวนวาตองพิจารณาจุดใดบางท่ีอาจทําใหสํานวนนั้นเสียหายได  

 1.2.8 โครงการส งเสริมสนับสนุนความรวมมือกับตางประเทศ                 
มีการดําเนินงานสําคัญ อาทิ  

1) การดําเนินงานในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (สภาซีเมค) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในการมีบทบาทสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิกซีมีโอ และองคการระหวางประเทศ อาทิ การเยือนประเทศสมาชิกซีมีโอ การตรวจเยี่ยม                  
การดําเนินงานของศูนย/เครือขายระดับภูมิภาค และสํานักงานเลขาธิการซีมีโอการสงเสริมภาพลักษณขององคการ           
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ซีมีโอใหเปนท่ีรู จักในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยไดมีการเยือนประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย                
และติมอร เลสเต 

2) การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการศึกษา โดยมี
พิธีลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แหงสหราชอาณาจักร ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร 

3) การเปนเจาภาพจัดประชุมนานาชาติและการหารือประเด็น
ความรวมมือดานการศึกษากับผูแทนประเทศตาง ๆ เพื่อแลกเปล่ียนความรวมมือทางการศึกษาและการเขารวม
ประชุมในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อสรางความรวมมือดานการศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณและนําเสนอ                   
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา เชน เปนเจาภาพการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ซีมีโอ) ครั้งท่ี 38 (38th SEAMEO High Officials Meeting) เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

2558 การเขารวมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งท่ี ๓๘ และการประชุม Leaders’ Forum ระหวางการประชุม
สมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งท่ี 38 ณ สานักงานใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหวางวันท่ี  
๓ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เขารวมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกดานการศึกษาป ๒๐๓๐(Asia-Pacific 
Meeting on Education 2030 - APMED 2030) เปนตน 

   2. การเรงรัดดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาใหหนวยงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีอยางแทจริง 

   2.1. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง              
การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๙ โดยท่ีไดปรากฏขอเท็จจริงถึงสภาพปญหาในการจัดการศึกษาในสวนภูมิภาคของประเทศวา เกิดจาก
ปญหาการส่ังการและการบริหารจัดการท่ีไมมีประสิทธิภาพและไมเปนเอกภาพเปนปญหาสําคัญ ดังนั้น                 
เพื่อประโยชนในการปฏิรูประบบการศึกษาใหสามารถขับเคล่ือนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
การพัฒนาประเทศ และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ                         
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาและ           
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอย มีเอกภาพ และสามารถประสาน
เช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหสอดรับกับ 
แนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชนในการปฏิรูปการศึกษาอันจะสงผลในการพัฒนาประเทศ               
ท่ียั่งยืน 

การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ทําให
เกิดกลไกบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาสวนกลางและในพื้นท่ีท่ีเปนเอกภาพ มีระบบบริหารจัด            
การท่ีคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีองคประกอบและหนวยงานท่ีเกิดข้ึนเพื่อขับเคล่ือนภารกิจ ดังนี้ 

 ๒.๑.1 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ          
ในภูมิภาค ประกอบดวย 1) คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค               
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษา เปนกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการและ
เลขานุการ ๒) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการ
จังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการและศึกษาธิการภาคในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบเปนรองประธาน
กรรมการ โดยมีผูแทน สพฐ.  ผูแทน สอศ.  ผูแทน สกอ. ผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ.  ผูแทน สช. และผูแทน กศน. 
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประธานหอการคาจังหวัด ผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด ผูแทนภาคประชาชนในทองถ่ิน ผูแทนขาราชการครู              
ในทอง ถ่ินและผูทรง คุณวุฒิ เปนกรรมการ โดยมี ศึกษาธิการ จั งหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ                                  
3) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ทําหนาท่ีชวยเหลือหรือกล่ันกรองงานเกี่ยวกับการบรรจุ                  
การแตงต้ังการโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะหรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ                
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดใหแก กศจ.  

 2.1.๒ การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
 (๑) สํานักงานศึกษาธิการภาค(๑๘ แหง) ปฏิบัติภารกิจ            

ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ี ทําหนาท่ีขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอํานวยการ
สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานอื่นหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีนั้นๆ  โดยมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรและบทบาท           
การพัฒนาภาคสนับสนุนงานดานวิชาการการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
รวมท้ังประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค 

(๒) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (๗๗ แหง) ปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการ          
ตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมาย โดยมีอํานาจหนาท่ีในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานดานวิชาการ
รวมท้ังส่ังการ กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การจัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ           
ในจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในระดับจังหวัด 

  ๒.๒ การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2 .2 .๑  คณะ กร ร มก าร ขั บ เค ล่ื อน การ ปฏิ รู ปก าร ศึ กษา ขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดําเนินการแตงต้ัง กศจ. และ อกศจ. ตามองคประกอบใหครบทุกจังหวัด 
2.2.๒ ประชุมเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจในเรื่องนี้กับผูวาราชการจังหวัด 

ในฐานะประธาน กศจ. โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ             
รวมประชุมขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กับผูวาราชการ
จังหวัดท่ัวประเทศผานระบบ Video Conference เมื่อวันจันทรท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีผูบริหารองคกรหลัก 
ผูบริหารกระทรวงมหาดไทยและผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหนาท่ีศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ เขารวม
ประชุม 
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๑๐๗ 

2.2.๓ ประชุมช้ีแจงผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ  
โดยเฉพาะ ผอ.สพป.เขต ๑ ท่ีจะทําหนาท่ีศึกษาธิการจังหวัด 

2.2.๔ จัดทําคูมือการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2.2.๕ จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด 

2.2.๖ จัดทํากรอบการประเมินผลและตัว ช้ีวัดการ ดําเนินงาน                    
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการ กศจ.  

2.2.๗ จัดทําโครงสรางและการแบงงานภายในของสํานักงานศึกษาธิการภาค 
(ศธภ.) และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) รวมท้ังกรอบอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ี 

2.2.๘ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เชน การบรรจุ การแตงต้ัง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะหรือ
การกําหนดสิทธิประโยชนตาง ๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพ 
โปรงใส และเปนธรรม 

2 .2 .๙  ขับ เค ล่ื อนนโยบายและยุ ทธศาสตร ขอ ง รั ฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีภาคและจังหวัด เชน  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก , โครงการโรงเรียน  
ประชารัฐ , การจัดทําอัตรากําลัง/การเกล่ียครู ,การพัฒนาศักยภาพครู , การใชผล O-net ในการพัฒนาคุณภาพ , 
STEM , ICT เพื่อการศึกษา , การเขาสูตําแหนงผูบริหาร , การแกปญหาเด็กตกหลน เปนตน 

2.2.๑๐ กํ ากับ เรง รัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบั ติงาน                  
ของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดใหเปนไปตามเปาหมาย               
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 3. รายงานความคืบหนารางพระราชบัญญัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดรวบรวมและจัดทําแผนการเสนอ                

รางกฎหมายในระยะ ๑ ปของสวนราชการ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – ตุลาคม ๒๕๕๘) ซึ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

กระทรวงศึกษาธิการมีจํานวน 18 ฉบับ โดยมีการประกาศใชแลว จํานวน 7 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 30 ความคืบหนารางพระราชบัญญัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ช่ือรางกฎหมาย หนวยงานรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕๕๘  

สกอ. ประกาศใชเปนกฎหมายแลว 

๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สกอ. ประกาศใชเปนกฎหมายแลว 

๓. พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

สกอ. ประกาศใชเปนกฎหมายแลว 
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๑๐๘ 

ช่ือรางกฎหมาย หนวยงานรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 

๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    

สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สกอ. ประกาศใชเปนกฎหมายแลว 

๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สกอ. ประกาศใชเปนกฎหมายแลว 

๖. พระราชบัญญัติเงนิเดือน               

เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 

ก.ค.ศ. ประกาศใชเปนกฎหมายแลว 

๗. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู พ.ศ. .... 

สป. ศธ. / สลค. อยูระหวางการพิจารณาของ ครม.  

๘. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 

สกศ. / สป. อยูระหวางการปรับแกรางตามขอสังเกต

ของคณะกรรมการกล่ันกรองการจัดต้ัง

ทุนหมุนเวียนกระทรวงการคลัง  

๙. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา             

พ..ศ. .... 

สคบศ. อยูระหวางปรับปรุงแกไขรางของสถาบัน

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๐. พระราชบัญญัติกองทุน                  

เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สพฐ. อยูระหวางสํานักงานกองทุนฯ เสนอราง

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาสงไปคณะรัฐมนตรี 

๑๑. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... 

สกอ. รอปรับแกไขรางใหสอดคลองกับ พรบ. 

การศึกษาแหงชาติ 

๑๒.  พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... 

สกอ. อยูระหวางนําเสนอรางให กพอ. พิจารณา  

๑๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (จัดต้ัง

กระทรวงอุดมศึกษา) 

สกอ. รอปรับแกไขรางใหสอดคลองกับ พรบ. 

การศึกษาแหงชาติ 

๑๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ก.ค.ศ. รอปรับแกไขรางใหสอดคลองกับ      

การปฏิรูปโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๕. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สช. รอปรับแกไขรางใหสอดคลองกับการปฏิรูป

โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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๑๐๙ 

ช่ือรางกฎหมาย หนวยงานรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 

๑๖. พระราชบัญญัติการศึกษา      

นอกโรงเรียน พ.ศ. .... 

กศน. ปรับแกไขรางตามท่ี ครม. เสนอ และ    

สงให ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สป. รอปรับแกไขรางใหสอดคลองกับ 

การปฏิรูปโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. .... 

สกอ. ประกาศใชเปนกฎหมายแลว  

ที่มา : สํานักนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559 
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  ยุทธศาสตรที่ 7 การพฒันาการศกึษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดกําหนดเปาประสงคและตัวช้ีวัดไว              
1 เปาประสงค  1 ตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธของการดําเนินงานไว  2 กลยุทธ สําหรับเปนกรอบแนวทาง                 
ในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยผลของความสําเร็จ            
ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  พิจารณาจากผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค                        
ของยุทธศาสตร  สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 31 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรท่ี 7  
                การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 

เปาประสงค ๑1 ประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ตัว ช้ีวั ด ท่ี  21 รอยละของ ผู เ รี ยน เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะดานอาชีพเพื่อการมีงานทํา
หรื อนํ าไปประกอบอาชีพหรือมี ร าย ได เพิ่ ม ข้ึน
เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

รอยละ 80 
 

129.67 
 

บรรลุ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 7 
จํานวนตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 

 
จากขอมูลตารางท่ี  28  ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 7 พบวา ยุทธศาสตรท่ี 7 

กําหนดตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคไว 1 ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย คิดเปนรอยละ 100  
โดยมีผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ ดังนี้ 

 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

เปาประสงคท่ี ๑1 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ 
     คุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 รอยละของผูเรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับ        
การพัฒนาศักยภาพและทักษะดานอาชีพเพื่อการมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพหรือมีรายไดเพิ่มข้ึน
เปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน 

ในป ๒๕๕9 หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดจัดกิจกรรม      
ในหลายรูปแบบใหสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะดานอาชีพใหสามารถประกอบอาชีพพื้นฐานในชุมชนตลาดแรงงานท้ังในพื้นท่ีนอกพื้นท่ี       
ในประเทศกลุมอาเซียนและโลกมุสลิม โดยมีผูเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนา
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ศักยภาพและทักษะดานอาชีพ จํานวน 71,500 คน จากเปาหมาย 55,136 คน คิดเปนรอยละ 129.67                 
ซึ่งสูงกวาเปาหมายของการดําเนินงานท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 80 

 ผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 21  : พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ดังนี้ 

 1. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1.1 ดําเนินการยกระดับผลการสอบ O-Net ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยการอานออกเขียนได โดยในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 อานออก ดําเนินการได           
คิดเปนรอยละ 52.44  และเขียนได คิดเปนรอยละ 50.79 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ อานคลองเขียนคลอง 
โดยอานคลอง  คิดเปนรอยละ 58.73  และเขียนคลอง คิดเปนรอยละ 52.30 จัดอบรมครูแบบแจกลูกสะกดคํา 
ท้ังโรงเรียนภาครัฐและเอกชน เพื่อใหโรงเรียนจัดการเรียนรูภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การใชส่ือ
ทางไกล DLTV ทําใหนักเรียนมีความสนใจมากข้ึน และเรียนรูไดดีข้ึน การสงเสริมการเรียนรูระบบสองภาษา  
(ไทย-มลายู) การสงเสริมการสอนดานศาสนาศึกษา ท้ังศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามในโรงเรียนของรัฐ และ
พัฒนา การสอนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน        
การสอน และการกอสรางอาคารเรียนและปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน จํานวน 109 แหง 

 1.2 จัดการเรียนการสอนแบบคูขนานโดยจัดการศึกษาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใหกับนักเรียนท่ีกําลังเรียนศาสนา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยภาคเชาเรียนศาสนา ภาคบายเรียนวิชาชีพ 
ระดับ ปวช. 409 คน และ ระดับ ปวส. 398 คน 

 1.3 เพิ่มโอกาสการมีงานทําใหกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 ไปฝกงานในสถานประกอบการกอนจบ
การศึกษา โดยไปฝกงานตางภาค ตางจังหวัด จํานวนท้ังส้ิน 850 คน ทบทวนทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพ 
อบรมดานบุคลิกภาพและพฤติกรรมอันเหมาะสมในการทํางาน รวมท้ังใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ 
อุปกรณ เครื่องจักรของสถานประกอบการ ใหนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 3 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 อยางตอเนื่องทุกป จํานวน 3,600 คน พัฒนาภาษาสูโลกอาเซียน โดยเตรียม
ความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,399 คน ใหมีความรูดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2 และภาษาอื่น ๆ สามารถส่ือสารกับชาวตางชาติไดจัดกิจกรรมอาชีวะจิตอาสา             
เพื่อนําพาสันติสุข นักเรียน นักศึกษาบําเพ็ญประโยชน เชน พัฒนาวัด 38 แหง มัสยิด 45 แหง โรงเรียนตาดีกา 
20 แหง และบานเกิด 65 แหง และสงเสริมการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษา จํานวน 15 แหง โดยใหมีวิทยากรมาใหความรูหลักศาสนาอิสลามและควบคุมการปฏิบัติศาสนกิจ  
รวมท้ัง สรางแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ โดยสถานศึกษา 18 แหง ในจังหวัดชายแดนภาคใต จัดก ิจกรรม              
Open house ประกอบดวย การแนะแนวการศึกษา จัดนิทรรศการวัดแววความถนัดดานอาชีพ จัดฝกอาชีพ 
108  อาชีพ การออก Road Show แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอสายอาชีพในสถานศึกษาท้ังของรัฐเอกชน
หรือหนวยงานและสถานประกอบการภายในจังหวัด พรอมท้ังเสริมสรางทักษะอาชีพพื้นฐานแกนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3,600 คน 
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 1.4 สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 
ภาคใต มีผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาท้ังส้ินจํานวน 194,445 คน จากเปาหมายจํานวน 125,006 คน คิดเปน        
รอยละ 155.54 ซึ่งมีผลการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

   1.4.1 พัฒนาผูบริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบัน
ศึกษาปอเนาะ และศูนยการเรียนรูศาสนาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) โดยสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา       
ในการเขาศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ดานวิชาชีพครู ครูผูสอนอิสลามศึกษา (อุสตาส) 240 คน ใหเขาศึกษา        
ในมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยสงลานครินทร (วิทยาเขตปตตานี) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี) 
  1.4.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานท่ีสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ใหกับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1 รวมอบรม จํานวน 225 คน 
  1.4.3 โครงการสงเสริมการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ ปรับโครงสรางหลักสูตรใหมีสัดสวนการเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มข้ึนจากเดิม       
ท่ีสัดสวนวิชาพื้นฐาน : ศาสนาอยูท่ี 50 : 50 ปรับเปน 70 : 30 เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ จํานวน 657 คน และไดคูมือการพัฒนาหลักสูตรในระดับช้ัน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 จํานวน 28 เลม       
มีโรงเรียนเขารวมโครงการเพื่อใชหลักสูตร 38 โรง ครูท่ีเขารวมพัฒนาหลักสูตรและรวมอบรมมีทักษะมีความรู
ความสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนใหเกิดความสนใจดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 1.4.4 โครงการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใหมีคุณภาพโดยสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในโครงการ 15 แหง มีผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนโรงเรียนเอกชน 
จํานวน 1,687 คน ดําเนินการ เชน สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี 11 โรง และสนับสนุน
ครุภัณฑในการจัดการศึกษา 2 โรง สนับสนุนโรงเรียนท้ัง 15 โรง จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  
    1.4.5 โครงการพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชน          
สอนศาสนาอิสลาม โดยสนับสนุนคาธรรมเนียมการศีกษาของครูสอนอิสลามศึกษา (อุสตาส) หลักสูตรอนุปริญญา 
170 คน โดยเขาศึกษาในวิทยาลัยชุมชนปตตานี ยะลา และนราธิวาส  
    1.4.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตโดยใหการอุดหนุนรอยละ 85 แกโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต 199 โรง นักเรียน 86,804 คน 199 โรง  
   1.4.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
จายเงินเพิ่มพิเศษคาจางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกขาราชการ 213 คน และพนักงานราชการ 492 
คน รวมท้ังส้ิน 705 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน และอุดหนุนเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตสําหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 9,543 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือนในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี
ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (ไดแก จะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) 
   1.4.8 โครงการเสริมสรางความเขาใจในสถานศึกษาเอกชน มีผูเขารวม
โครงการท้ังส้ิน 74,326 คน จัดกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเปดโลกทัศนนอกสถานท่ี จํานวน 7 รุน ๆ ละ 232 คน 
รวม 1,678 คน กิจกรรมติวเตอร แนะแนวการศึกษาตอสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผูเขารวม
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โครงการท้ังส้ิน 17,085 คน และพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ O-NET 
เพิ่มข้ึนในภาพรวม 1.66 กิจกรรมอบรมผูนําการเปล่ียนแปลงใหกับผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน        
สอนศาสนา บุคคลผูมีสถานะทางสังคม ผูนําทางธรรมชาติ และผูนําเครือขายท่ีสนับสนุนงานภาครัฐ และบุคลากร
ทางการศึกษา เจะฆูตาดีกา อุสตาสโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและอาจารยโรงเรียนรัฐบาล โดยผูเขารวมโครงการ
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก มีทัศนคติเชิงบวกกับหนวยงานภาครัฐ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
จํานวน 10 รุน ๆ ละ 60 คน รวม 600 คน และกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนรอบสถานศึกษา เชน จัดงาน
เมาลิดสัมพันธ แขงขันกีฬาพื้นบาน ตาดีกาสัมพันธ บรรยายธรรม กิจกรรมสาธารณะประโยชน กิจกรรมบริการ
ประชาชน เปนตน มผูีเขารวมกิจกรรม จํานวน 54,963 คน 
          1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะครู กศน. ในจังหวัด
ชายแดนใต ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการคิด” 5Q สูคุณภาพทางการศึกษา
และสังคมสันติสุข” สําหรับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ มีผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 1,092 คน 

 2. การเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา 

 2.1 จัดสรรทุนการศึกษาภูมิทายาทใหแกนักเรียนผูรับทุนตามหลักเกณฑ 
จํานวน 4,000 ทุน ทุนการศึกษาโรงเรียนอุปถัมภ จํานวน 300 ทุน สงผลใหมีผูเรียนไดรับทุนการศึกษาเพิ่มข้ึน 
และสามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ท้ังในประเทศและตางประเทศได จัดโครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต
จัดการสอนเสริมติวเพื่อสอบแขงขันเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 
7,583 คน 

 2.2. จัดสรรทุนเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 880 ทุน
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 197 ทุน 

 2.3 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศ ใหแก
เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตหรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต” สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสถาบันอุดมศึกษาดําเนินโครงการฯ ต้ังแต
ปการศึกษา 2550 จนถึงปจจุบัน เพื่อสนับสนุนและใหโอกาสเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตท่ียังไมมีท่ีเรียนไดเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและใหไดรับการพัฒนาเปนนักศึกษาท่ีมี
ความรูความสามารถไปพัฒนาทองถ่ินภูมิลําเนาตนเอง โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนท่ีนั่งการศึกษาพรอมยกเวน
คาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรและ สกอ. สนับสนุนทุนคาครองชีพเปนเงิน จํานวน 
40,000 บาทตอปการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ในปงบประมาณพ.ศ. 2559 มีนักเรียน      
ในพื้นท่ีท่ีไมสามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไดรับท่ีนั่งและทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษา         
ของหลักสูตร จํานวน 1,539 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีจํานวน 1,315 คน คิดเปนรอยละ 117.03 
และมีจํานวนผูรับทุนไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศท่ีศึกษาสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและเปนความ
ตองการของพื้นท่ีรวม 488 คน จากเปาหมายจํานวน  748 คน คิดเปนรอยละ 65.24 ท้ังนี้ เนื่องจากขณะนี้   
อยูระหวางดําเนินการจัดสรรทุนสําหรับผูรับทุนฯ กลุมท่ี 2 ปการศึกษา 2559 อีกจํานวน 250 คน ซึ่งจะ
ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครรับทุนฯ แลวเสร็จในชวงเดือนเมษายน 2560   
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 2.4. ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอ จํานวน 22 ศูนย จัดการเรียน       
การสอนวิชาชีพใหกับประชาชนเยาวชนท่ีมีความประสงคจะเรียนสายอาชีพไดมีโอกาสเรียนวิชาชีพอยางท่ัวถึงและ
ตรงกับความตองการของตนเอง ทองถ่ิน ชุมชน มีผูเขารับการฝกอบรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 
1,115 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 1,319 คน และอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 4,500 คน 

  2.5 โครงการสงเสริมการเรียนรูสูสถาบันปอเนาะ สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการพัฒนากระบวนทัศนการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา เสริมสรางทักษะวิชาชีพ พัฒนามุมเรียนรู 1 ปอเนาะ 1 โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเวทีถอดบทเรียนและสรุปผล มีผูเขารวม จํานวน 9,930 คน 

 3. การสนับสนนุการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ 

 3.1 จัดต้ังกลุมอาชีพใหเยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและสถาบัน
ศึกษาปอเนาะโดยดําเนินการจัดฝกอบรมวิชาชีพใหกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ รวมท้ังจัดต้ังกลุมอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อตอยอด
องคความรูใหมีความชํานาญและเช่ียวชาญเกิดการสรางงานสรางรายได (สถาบันศึกษาปอเนาะ 81 แหง โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 83 แหง จัดต้ังกลุมอาชีพ 73 กลุม เยาวชนเขารับการฝกอบรมอาชีพ จํานวน             
3,830 คน) 

 3.2 จัดฝกอาชีพเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและทักษะการประกอบอาชีพใหกับ
ประชาชนท่ีตองการเดินทางไปทํางานตางประเทศ  ใหมีทักษะอาชีพตรงตามมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 340 คน 

  3.3 ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน ไดดําเนินการ ดังนี้  

   3.3.1 กระบวนการเรียนรู ฝกทักษะอาชีพระยะส้ัน และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 2 รุน ๆ ละ 80 คน รวม 160 คน จัดคายพหุวัฒนธรรมนําสันติสุข 160 คน ศึกษาดูงาน                  
และแลกเปล่ียนเรียนรู 68 คน และจัดกิจกรรมพระดาบสเคล่ือนท่ีใหบริการซอมเครื่องใชไฟฟาและซอม
รถจักรยานยนต 

   3.3.2 โครงการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ ไดดําเนินการสงเสริมการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1,264 คน จัดการเรียนรู             
ดานอาชีพตามบริบทของพื้นท่ี จัดมุมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปดโลกทัศน 

 4. การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเขาสูระบบการศึกษา 

  4.1 โครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต ไดแก 
การเปดการเรียนการสอนหลักสูตรโปรแกรมวิทย-กีฬาในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต 5 จังหวัด จํานวน 6 แหง 
ต้ังแตปการศึกษา 2558 รับนักเรียน จํานวน 535 คน และจัดสรรทุนการศึกษาคนละ 20,000 บาท /คน /ภาค
เรียน 

4.2 จัดแขงขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ท้ัง 5 จังหวัด               
ใหทุกฝายมีสวนรวมในการฝกซอมและการแขงขันอยางกวางขวาง  

   4.3 กีฬาการศึกษาสัมพันธ  สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอ            
ไดขับเคล่ือนใหศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา ) จัดกิจกรรมกีฬาอยางตอเนื่องท้ังในระดับพื้นท่ี          
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และ ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหผูบริหาร ผูสอนตาดีกา และประชาชน ไดมีกิจกรรมสงเสริมเด็ก              
และเยาวชนรวมกันอยางตอเนื่อง และมีความพึงพอใจมากข้ึน  

   4.4 โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธชายแดนใต ไดจัดต้ังชมรมกีฬา                  
จัดกิจกรรมมอบอุปกรณกีฬา พรอมปายชมรมและจัดการแขงขันกีฬานักศึกษาในสถาบันปอเนาะ ซึ่งมีนักศึกษา 
กศน. เขารวม จํานวน 11,930 คน 

 5. การสงเสริมความปลอดภัยสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.1 จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา โดยรวมกับหนวยงานความมั่นคง มีผูประสานงานระดับอําเภอ จํานวน ๔6 คน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา จัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน  833 อัตรา แยกเปนสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 7 เขต จํานวน 31 อัตรา สถานศึกษา 753 แหง จํานวน 802 อัตรา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 11 เขต ดําเนินการจัดสรรเงินคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจเจาหนาท่ี จํานวน 2๘,000 คน และจัดใหมีรถยนตกันกระสุน
ไวใชในราชการ เพื่อเสริมสรางมาตรการรักษาความปลอดภัย เขตพื้นท่ีละ 1 คัน  

    5.2 พัฒนาหมูบานครูแบบยั่งยืน โดยกอสรางบานพักครูทดแทนท่ีชํารุด      
ทรุดโทรม จํานวน 46 แหง และปรับปรุงซอมแซมบานพักครู จํานวน 41 แหง 

    5.3 กอสรางร้ัวและปรับปรุงภูมิทัศน ภายในสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 154 โรงเรียน 

 6. การสงเสริมการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

  6.1  จัด ต้ั งกลุ มอาชีพให เยาวชนสัน ติสุ ขจังหวัดชายแดนภาคใต                       
โดยฝกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ันใหกับเยาวชนสันติสุขกลุมของมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง 45 กลุมอาชีพ จํานวน 
1,371 คน 

  6.2 ฝกอาชีพใหกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   
กลุมสตรีเยาวชนในสถานพินิจผูไดรับผลกระทบตามความสนใจของผูเรียน จํานวน 2,218 คน 

  6.3 จัดโครงการสัมพันธชุมชน ใหกับโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกแหง ไดมีความเขาใจอันดีกับชุมชน การกอสรางรั้วโรงเรียน 155 โรง และกอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมบานพักครู จํานวน ๘๗ แหง ตลอดท้ังสรางเครือขายประสานงานกับชุมชน โดยศิษยเกาอาชีวศึกษา
ประสานงานกับชุมชนประชาชน เพื่อสนับสนุนงานดานมวลชนสัมพันธและเพิ่มโอกาสการเขาถึงกลุมเปาหมายในการ
เพิ่มผูเรียนสายอาชีพและฝกอาชีพใหประชาชน และเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษากับ
องคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน 212 คน 

  6.4 โครงการสงเสริมภาษาไทยเพื่อการเรียนรูและสื่อสาร ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรและสงเสริมภาษาไทยและภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร (หลักสูตร 50 ช่ัวโมง) ใหกับผูนําศาสนา                  
ผูนําทองถ่ิน และขาราชการตํารวจ ทหาร รวมท้ังพลเรือน จํานวน 21,653 คน 

  6.5 โครงการเยาวชนสานสัมพันธ สรางสรรคคนดี มีการจัดต้ังชมรมเยาวชน
ปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และจัดทัศนศึกษารวมแลกเปล่ียนเรียนรูศาสนา วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตรไทย-มุสลิม มีผูเขารวมโครงการ 1,543 คน  
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  6.6 โครงการลูกเสือ “กศน. ชายแดนใต”  โดยจัดกิจกรรมลูกเสือ                   
กศน. ระดับจังหวัด ใหกับผูบริหาร นักศึกษา กศน. ครู กศน. จํานวน 1,760 คน และจัดงานลูกเสือสัมพันธ         
กศน. ชายแดนใตระดับกลุมจังหวัดชายแดนใต ณ คายลูกเสือกองรอยบังคับการและบริการ (ทาสาบ)                
จังหวัดยะลา จํานวน 1,304 คน รวม 2,794 คน 

กลยุทธท่ี 22 ปรับปรุงระบบการใหคาตอบแทนสิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเหมาะสม 

 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดดําเนินงานโครงการสนับสนุน       
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีเส่ียงภัย โดยไดรับงบประมาณ จํานวน 565,367,000 บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 266,783,264 บาท คิดเปนรอยละ 47.18 มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  1. เงินอุดหนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต :
จัดสรรเงินเปนคาตอบแทนและคาบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต จําแนกเปนคาตอบแทนผูสอน 11,978 คน ๆ ละ            
2,000 บาท คาบริหารจัดการ 2,085 ศูนย ๆ ละ 2,000 บาท/เดือน 

  2. เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ : จัดสรรเงินเปนคาตอบแทนโตะครู/ผูชวย   
โตะครูและคาบริหารจัดการปอเนาะ เพื่ออุดหนุนคาบริหารจัดการในสถาบันศึกษาปอเนาะ ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส) จําแนกเปนคาบริหารจัดการปอเนาะ 379 แหงๆ ละ 1,000 บาท/เดือน 
คาตอบแทนโตะครู/ผูชวยโตะครู 1,180 คนๆ ละ 2,000 บาท/เดือน 

   3. เงินอุดหนุนพัฒนาโครงสรางดานกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
และสถาบันศึกษาปอเนาะ : อุดหนุนโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพแกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นท่ี
จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส รวม 23 แหง 

   4. เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญสําหรับครูผูสอน
ศาสนา (ประเภทโรงเรียนในระบบ) : จัดสรรเงินเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนใต (จังหวัด 
ยะลา ปตตานี นราธิวาส) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญสําหรับครูผูสอนศาสนา 
(ประเภทโรงเรียนในระบบ) 163 แหง ผูสอนศาสนา 646 คน ๆ ละ 2,000 บาท/เดือน 

   5. เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอนศาสนาอยางเดียว (ประเภท
โรงเรียนนอกระบบ) : จัดสรรเงินคาตอบแทนครูสอนศาสนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส) 
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอนศาสนาอยางเดียว (ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) 23 แหง ๆ ละ 
1,000 บาท/เดือน และครูผูสอนศาสนา 69 คน ๆ ละ 2,000 บาท/เดือน 

   6. เงินอุดหนุนปรับความรูพื้นฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามควบคูสามัญ : จัดสรรเปนเงินคาตอบแทนครูและคาบริหารจัดการแกโรงเรียนท่ีเปดสอน      
ปรับความรูพื้นฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูสามัญ จํานวน             
205 โรง (ยะลา 47 โรง ปตตานี 78 โรง นราธิวาส 45 โรง และสงขลา 32 โรง) นักเรียน 24,144 คน 
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   ยุทธศาสตรที่ 8 การดําเนนิงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 

จากยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน ไดกําหนดเปาประสงค               
และตัวช้ีวัดไว 1 เปาประสงค  2 ตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธของการดําเนินงานไว 2 กลยุทธ สําหรับเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยผลของ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พิจารณาจากผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค                       

ของยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 32 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรท่ี 8 
                การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน  
  

ตัวช้ีวัดผลระดับเปาประสงค หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 
เปาประสงค ๑2 นักเรียนนักศึกษาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเสริมสรางความสัมพันธและ
พัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค  
ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  1 3  จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ท่ี เ ข า รั บ               
การอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะดาน
การคาและการพัฒนา 

จํานวน 3,700 3,871 บรรลุ 

ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  22  ร อ ยละข อง นั ก เ รี ย นนั ก ศึ กษ า               
ครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาหรือผูท่ีเขารับ
การพัฒนาทักษะดานภาษาหรือความรู เกี่ยวกับ
ประชา คมอา เซี ยน เปรี ยบ เ ที ยบ กั บ เป าหมา ย             
การดําเนินงาน 

รอยละ 80 

 
152.78 

 
บรรลุ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 8 
จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด 

จากขอมูลตารางท่ี 32 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 8 พบวา ยุทธศาสตรท่ี 8 
กําหนดตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคไว 2 ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายคิดเปนรอยละ 100               
ซึ่งมีผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ ดังนี้ 
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 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

เปาประสงคท่ี ๑2 นักเรียนนักศึกษาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเสริมสราง
ความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะดานการคา
และการพัฒนา 

  เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน                 
การพัฒนาและสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ไดจัด
กิจกรรมฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดานการคาและการพัฒนาใหกับบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน 
และผูสนใจท่ัวไป โดยมีผูเขารับการฝกอบรมท้ังส้ิน 3,871 คน คิดเปนรอยละ 104.62 จากกลุมเปาหมาย 
จํานวน 3,700 คน 

ตัวช้ีวัดท่ี 22 รอยละของนักเรียนนักศึกษาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาหรือ                
ผูท่ีเขารับการพัฒนาทักษะดานภาษาหรือความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบกับเปาหมาย             
การดําเนินงาน 

กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาหรือความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนในดานตาง ๆ ใหกับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือบุคคลอื่น ๆ มาอยางตอเนื่อง โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนผูเขารับการพัฒนาทักษะ 
ทางภาษาหรือความรู เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนรวม จํานวน 4,307,956 คน คิดเปนรอยละ 152.78                           
จากกลุมเปาหมาย จํานวน 2,839,887 คน ซึ่งมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายการดําเนินงานท่ีกําหนดไวท่ี               
รอยละ 80  

 ผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 23 ประสานสรางความสัมพันธอันดี สรางความรวมมือทางดานการศึกษาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับประเทศเพื่อนบาน  

1. โครงการฝกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ ดานการคาและการพัฒนา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ                  

การพัฒนา (องคการมหาชน) จัดกิจกรรมฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดานการคาและการพัฒนา เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนาและสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของใหกับ
บุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และผูสนใจท่ัวไป มีผูเขารับการฝกอบรมท้ังส้ิน 3,871 คน              
ใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 7,954,931.02 บาท (งบประมาณท่ีไดรับ 9,500,000.00 บาท) ซึ่งมีการดําเนิน
โครงการสําคัญ จํานวน 11 โครงการ อาทิ 1) โครงการฝกอบรมวิทยากรเพื่อการคาและการพัฒนา (Training for 
Trainers) ฝกอบรมระดับภูมิภาคใหกับขาราชการระดับกลางและระดับสูงดานการบริหารโครงการ จํานวน            
57 คน ใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 426,509.83 บาท 2) โครงการเครือขายการวิจัยและฝกอบรมดานการคา               
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกฝกอบรมใหกับบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย              
ดานการคาและการพัฒนาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา จํานวน 226 คน               
ใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 161,300.00 บาท 3) โครงการฝกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตรนโยบายการลงทุน                
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๑๑๙ 

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 136 คน ใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 699,688.67 บาท               
4) โครงการฝกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตรทักษะการเจรจาการคาระหวางประเทศ ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 
33 คน ใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 699,688.67 บาท 5) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันผูประกอบการ
ดวยการใชประโยชนจากการอํานวยความสะดวกทางการคาและการบริหารจัดการโลจิสติกสภายใตประชาคม
อาเซียน ฝกอบรมใหกับเจาของธุรกิจ ผูประกอบการผู ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ผูแทนภาคราชการ                    
ภาควิชาการและภาคการศึกษา จํานวน 697 คน ใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 1,504,733.99 บาท เปนตน 

 2. โครงการอาสาสมัครชวยสอนภาษาตางประเทศ สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมมือกับหนวยงาน/องคกรระหวางประเทศ ไดแก บริติชเคานซิล         
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน และสถานบันการศึกษา 
ในสาธารณรัฐประชาชานจีน เพื่อดําเนินโครงการอาสาสมัครสอนภาษาตางประเทศ เขามาชวยสอนภาษา          
ใหนักเรียนและครูไดเรียนรูและพัฒนาทักษะดานภาษา ผลการดําเนินงาน มีจํานวนอาสาสมัครผูชวยสอน
ภาษาตางประเทศท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ี รวม 192 คน โดยปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา จํานวน 151 แหง ไดแก 
1) อาสาสมัครผูชวยสอนภาษาจีน โดยความรวมมือของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุยโจว 
จํานวนอาสาสมัครผูชวยสอนภาษาจีน จํานวน 16 คน จํานวนสถานศึกษาของท่ีเขารวมโครงการ จํานวน             
11 แหง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต้ังแตเดือนมิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 จํานวน 14 คน จํานวน
สถานศึกษาของท่ีเขารวมโครงการ จํานวน14 แหง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 สัปดาห 2) อาสาสมัคร   
ผูชวยสอนภาษาอังกฤษ โดยความรวมมือของกระทรวงศึกษาธิการและบริติชเคานซิล รวม  92 คน สถานศึกษา
ของท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 56 แหง ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีแบงเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 จํานวน 
19 คน ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา จํานวน 12 แหง ต้ังแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ 2559  
ระยะท่ี 2 จํานวน 73 คน ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา จํานวน 44 แหง ต้ังแตวันท่ี 4 กรกฎาคม – 1 กันยายน 
2559 เปนตนซึ่งจากการดําเนินโครงการดังกลาว ทําใหผูเรียนและครูผูสอนภาษาตางประเทศไดรับการพัฒนา
ทักษะดานภาษาตางประเทศจากเจาของภาษาโดยตรง และไดรับประสบการณ และเรียนรูการอยูรวมกันภายใต
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง ตลอดจนการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางกันอีกดวย 

3. โครงการความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีกิจกรรมความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 19 กิจกรรม 
ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี จํานวน 10 กิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญ คือ การประชุมอยางไมเปนทางการ
ระหวางผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับหนวยงานท่ีกํากับดูแลดานอุดมศึกษา   
ของประเทศตางๆ  อาทิ สิงคโปร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ฟลิปปนส เปนตน 

4. โครงการความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมตัวเขาสูประชาคมโลก   
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีเครือขายความรวมมือท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี                    
กับตางประเทศ จํานวน  23 ประเทศ อาทิ  กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม จีน เกาหลี  
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เปรู  อังกฤษ ฝรั่งเศส เปนตน รวมท้ังจัดพิมพเอกสารเผยแพรอุดมศึกษาไทย จํานวน 5 เรื่อง 
จากเปาหมาย 6 เรื่อง ไดแก ๑) Study in Thailand 2014 ๒) Directory of Coordinators for International 

Affairs in Thai Higher Education Institutions ๓)Thai Higher Education at a Glance ๔)Report on 
Internationalisation Policy Strategy-Measurement of University Internationalisation และ  5) Performance 
and Relative Improvement 
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กลยุทธท่ี 24  สรางความรูความเขาใจความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและสงเสริม        
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการศึกษาการพัฒนาและการฝกอบรมนานาชาติในภู มิภาคอาเซียน                           
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดําเนินการโครงการตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งมีผลการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้ 

1.๑ โครงการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN มีการ
ดําเนินงาน ไดแก จัดใหมีศูนยอาเซียนศึกษา จํานวน ๒๕๓ แหง จัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือสัปดาหอาเซียนใหแก
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน ๒๒๕ เขต โรงเรียนตนแบบการพัฒนา                
สูประชาคมอาเซียน จํานวน ๒๕๓ แหง และโรงเรียนท่ัวไปในสังกัด สพฐ. นํา ASEAN Curriculum ourcebook 
สูการปฏิบัติตามบริบทและความพรอม 

1.๒ โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง (จีน ญี่ปุน 
เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เมียนมา เวียดนาม เขมร และมลายู) โดยดําเนินการ 

1.2.1 สรางเสริมความพรอมและความเขมแข็งในการจัดการเรียน     
การสอนภาษาตางประเทศท่ีสองดวยการจัดประชุมสัมมนาศูนย เครือขายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศท่ีสองเพื่อกําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาภาษาตางประเทศท่ีสอง จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง ผานศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน       
การสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง จํานวน ๑๑๗ ศูนย และการนิเทศติดตามผลการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศท่ีสอง ในภูมิภาคตาง ๆ 

1.๒.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ีสอง               
โดยการอบรมความรูทักษะภาษาและการสอนสําหรับครูสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง (ตรงวุฒิ/ไมตรงวุฒิ)  
ภาษาจีน  ญี่ปุน  เกาหลี ฝรั่งเศส และเยอรมัน  จํานวน ๔๙๓ คน ประชุมเตรียมความพรอมในการบรรจุเขารับ
ราชการครู สําหรับผูรับทุนภาษาตางประเทศท่ีสองรุนท่ี ๒ จํานวน ๑๓๙ คน และสัมมนาผูรับทุนศึกษา                  
ดานการสอนภาษาตางประเทศท่ีสองรุนท่ี ๓ จํานวน ๑๔๒ คน รวมท้ังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและ
ส่ือการเรียนรูภาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษา 

1.๒.๓ สรางเสริมความเขมแข็งทางวิชาการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
ท่ีสองในผูเรียนและการเจรจาความรวมมือและแลกเปล่ียนการเยือนระหวางไทยและประเทศองคกรเจาของภาษา
โดยจัดคายภาษาแบบเขม (จีน ญี่ปุน เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส) รวมกับองคกรเจาของภาษา รวมจํานวน ๙๘๐ คน
และเจรจาความรวมมือและแลกเปล่ียนการเยือนระหวางไทยและประเทศองคกรเจาของภาษา ไดแก ประเทศเกาหลี
ประเทศญี่ปุน และ ประเทศเยอรมัน 

2. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง (ภาษาเวียดนาม เขมร 
เมียนมา และมลายู) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดําเนินโครงการศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง (ภาษาอาเซียน ไดแก ภาษาเวียดนาม เขมร เมียนมา และมลายู) มีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

 2.1 จัดต้ังศูนยเครือขายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม ๓ ศูนย, 
เขมร ๓ ศูนย , เมียนมา ๕ ศูนย , และมลายู ๑ ศูนย รวม ๑๒ ศูนย เพื่อใหศูนยเครือขายฯ จัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนและครูผูสอนโดยจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนในเครือขาย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ ดานการพัฒนา
นักเรียน ไดจัดกิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรม เพื่อฝกทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน และศึกษาแหลงเรียนรูใหกับ
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นักเรียนในศูนยเครือขายและโรงเรียนในเครือขายของศูนยฯ ของแตละภาษา รวมจํานวน ๑,๕๐๐ คน และจัดการ
แขงขันทักษะภาษาสําหรับนักเรียนแตละภาษา ระดับศูนยเครือขาย รวมจํานวน ๓๐๐ คน และดานการพัฒนาครู 
ได จัดอบรมครูผูสอนภาษาอาเซียนในแตละภาษา ในเรื่องเทคนิคการสอนภาษา ในระดับศูนยเครือขาย                    
รวม ๒๕๐ คน จัดประชุมปฏิบัติการผลิตส่ือและจัดหาส่ือประกอบการเรียนการสอน จํานวน ๕๐ คน 

 2.2 ผลิตครูสอนภาษาตางประเทศท่ีสองภายใตโครงการทุนศึกษาดานการสอน
ภาษาตางประเทศท่ีสอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน (คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการใหทุน รวม ๖๐๐ ทุน               
เปนเวลา ๔ ป ระหวาง ๒๕๕๖-๒๕๕๙  สพฐ. จัดอัตรารองรับการบรรจุ ระหวาง ๒๕๕๘-๒๕๖๑) เฉพาะภาษาอาเซียน
ปละ ๒๕ คน ไดแก ภาษาเวียดนาม เขมร เมียนมา และมลายู  

   สําหรับการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้ ครูผูสอน
ภาษาอาเซียน รุนท่ี ๑ ไดรับการบรรจุเปนครูผูชวยในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน ๒๔ คน (ภาษาเวียดนาม ๕ คน   
ภาษาเขมร จํานวน  ๕  คน ภาษาเมียนมา จํานวน ๔ คน และภาษามลายู จํานวน ๑๐ คน) รุนท่ี ๒ อยูระหวาง
ดําเนินการเตรียมการบรรจุรุนท่ี ๓ กําลังเรียน ป.บัณฑิต อยูในข้ันตอนฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน และ รุนท่ี ๔ 
กําลังเรียน ป.บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุมประเทศ
อาเซียน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดจัดกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

3.1 สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุมอาเซียน ใหกับ
ผูเรียนและประชาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 4,295,592 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี จํานวน
2,800,000 คน คิดเปนรอยละ 153.41 โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษาสงเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษและอาเซียน จํานวน 912 รายการ  และเอกสารประกอบ จํานวน 1,500 เลม ผลิตรายการโทรทัศน               
เพื่อการศึกษาสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษและอาเซียน จํานวน 134 รายการ ผลิตและเผยแพรส่ือการศึกษา               
เพื่อคนพิการเกี่ยวกับอาเซียน เชน  หนังสือเสียง จํานวน 100 รายการ หนังสืออักษาเบรลล จํานวน 1,852 หนาเบรลล 
รายการโทรทัศนเพื่อคนพิการ จํานวน 52 รายการ และผลิตส่ือ VCD/DVD สงเสริมความรูอาเซียน จํานวน 
63,000 แผน พรอมจัดสงไปยังหองสมุดและแหลงเรียนรู 

3.2 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย
ในพื้นท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัด ทองเท่ียวจังหวัดท่ีอยูในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดท่ีมีเขตติดตอกับตางประเทศ
และจังหวัดท่ีมีความพรอม มีผูเขารับการอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน 24,983 คน ซึ่งสูงเกวาเปาจํานวนท่ีต้ังไว 
22,382 คน คิดเปนรอยละ 111.62 

3.3 โครงการจัดต้ังศูนยประสานงานดานอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
(ASEAN Information Center/ASEAN Knowledge Center) ไดจัดทําขอมูลอาเซียนท่ีมีองคประกอบใน 7 เรื่อง
ไดแกเว็บไซตอาเซียนจํานวนศูนยอาเซียน/แหลงเรียนรู (สถานท่ีใหบริการแกสังคมดานอาเซียน) การจัดการเรียน
การสอนดานอาเซียนการพัฒนาบุคลากรดานอาเซียนงานวิจัยดานการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนความรวมมือ      
ดานอาเซียนระดับประเทศ/ความรวมมือระหวางประเทศและส่ืออาเซียนท่ีไดรวบรวมจากทุกหนวยงานมีเว็บไซต
ศูนยขอมูลอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการมีการเช่ือมโยงเว็บไซตกับเว็บไซตอาเซียนท่ีสําคัญตาง ๆ และปรับปรุง
ขอมูลอาเซียนใหเปนขอมูลเชิงลึก 
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4. การสรางความตะหนักเพื่อเตรียมความพรอมของกําลังคนอาชีวศึกษาและการพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารและพัฒนาภาษาอาเซียน  มกีารดําเนินงาน ดังนี้  

4.1 จัดต้ังศูนยอาเซียน 77 ศูนย เพื่อใชเปนศูนยกลางในการเผยแพร        
องคความรูดานประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก และการแลกเปล่ียนความภาษาและประสบการณระหวางครู 
นักเรียนและเครือขายสมาชิกอาเซียน 

4.2 จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ใหกับผูบริหารครูภาษาอังกฤษ ครูวิชาชีพ 
และนักเรียนนักศึกษาโดยใหสอดคลองกับความจําเปนในการใชภาษา 

4.3 จัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมสมาชิก รวมท้ังการปรับตัวเขาสูวัฒนธรรมการทํางานของอาเซียน 
รวมท้ังการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษารวมกับประเทศในกลุมอาเซียน 

4.4 สงเสริมการเรียนรูภาษาอาเซียนและภาษาของประเทศคูคาในสถานศึกษา 

 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดสนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีมี
ความพรอมเปดสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษท้ังรูปแบบ English Program และ Mini English Program  สนับสนุน
ครูชาวตางชาติชวยสนับสนุนการใชภาษาอังกฤษในการสอนวิชาชีพเปนภาษาอังกฤษและรวมจัดกิจกรรมทางภาษาใหกับ
ครูและนักเรียนรวมกับเครือขายหนวยงานสถานศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนวิเคราะหพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความสอดคลองกันสามารถเช่ือมโยงมาตรฐานและคุณวุฒิทางการศึกษาตลอดจนการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
รวมกันท้ังสองประเทศ 
 จากการดําเนินการดังกลาวในขางตนสงผลใหมีสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ 188 แหง ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 180 แหง คิดเปนรอยละ 
104.44 มีนักเรียน นักศึกษาท่ีผานการพัฒนาภาษาอังกฤษและวิชาชีพ 15,000 คน เปนไปตามเปาหมาย        
ท่ีกําหนดไว คิดเปนรอยละ 100 ผูบริหาร ครู และบุคลากรท่ีผานการพัฒนาทักษะทางภาษา จํานวน 3,000 คน
รวมท้ังพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 1,100 คน คิดเปนรอยละ 110             
จากเปาหมายจํานวน 1,000 คน 

5. โครงการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนเขาสูประชาคม
อาเซียนและการศึกษานานาชาติ มีผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนไดรับการพัฒนา          
เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนท้ังส้ิน จํานวน 1,137 คน จากเปาหมาย จํานวน 782 คน คิดเปน           
รอยละ 145.39 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 5.1 อบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา หัวขอ Common European Framework of Reference for Language : CEFR 
ใหมีความรูความเขาใจในกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และนําไปปรับใชในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบมุงเนนการส่ือสารภาษาอังกฤษในช้ันเรียน (Communicative Language 
Teaching) และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อกระตุนใหเด็กสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ
ไดมากข้ึน เปาหมายการอบรม จํานวน 8 รุน ผูเขาอบรมจํานวน 480 คน โดยดําเนินการอบรมไดจํานวน 11 รุน 
ณ จังหวัดแพร รอยเอ็ด นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี เพชรบูรณ ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และ
สงขลา ผูเขารวมอบรมท้ังส้ิน 750 คน ซึ่งครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีไดรับการอบรมสามารถนําความรู CEFR      
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เปนกรอบในการกํ าหนดเป าหมายการพัฒนาผู เรียนใหสามารถ ส่ือสารภาษาอังกฤษใน ช้ันเรียนได                   
อยางมีประสิทธิภาพ โดยนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม  
การเรียนรูในช้ันเรียน การวัดและประเมินผล และการทดสอบในระดับตาง ๆ 

5.2 อบรมภาษาเพื่อนบาน 5 ภาษา (เวียดนาม พมา เขมร บาฮาซา และลาว)
สําหรับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน จํานวน 245 คน จากเปาหมาย 160 คน  (ภาษาเวียดนาม 
38 คน พมา 63 คน ภาษาเขมร 41 คน บาฮาซา 50 คน และภาษาลาว 53 คน) ใหมีทักษะการส่ือสารภาษา
เพื่อนบาน 5 ภาษา (เวียดนาม พมา เขมร บาฮาซา และลาว) ในชีวิตประจําวันและการทํางาน เสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเปนอยูไดเปนอยางดี   

    5.3 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเอกชนตอการเปดเสรี 
ดานบริการการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) การเปดเสรีดานบริการการศึกษา
ของไทยรวมท้ังเพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณเกี่ยวกับโอกาสของการศึกษาเอกชนไทย   
ในประชาคมอาเซียน ใหแกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ขาราชการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในเขตปริมณฑล และขาราชการ สช. จํานวน 142 คน 

   6.  โครงการความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกิจกรรมความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ดําเนินการไดจํานวน 
19 กิจกรรม อาทิ การประชุมอยางไมเปนทางการระหวางผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษากับหนวยงานท่ีกํากับดูแลดานอุดมศึกษาของประเทศสิงคโปร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กัมพูชา ฟลิปปนส โครงการคายเยาวชนอาเซียนรวมกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การเปนเจาภาพจัดการประชุม            
ผูประสานงานเครือขายคลังสมองเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี 25 โครงการ ASEAN International Moblity for 
Students Programme การจัดทําทําเนียบผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาของประเทศเพื่อนบานในกลุม CLMV
และภาษา บาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย เปนตน 
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๑๒๔ 

 ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาใหทนัสมัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย ไดกําหนดเปาประสงค
และตัวช้ีวัดไว 1 เปาประสงค  1 ตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธของการดําเนินงานไว  2 กลยุทธ สําหรับเปน                 
กรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพื่อให ไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด                            
โดยผลของความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พิจารณาจากผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงคของยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 33 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตรท่ี 9 
                การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย  
   

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผล ผลการบรรลุ

เปาหมาย 
เปาประสงค 13 หนวยงานมีระบบบริหารและจัดการความรูรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ตัวช้ีวัดท่ี 23 จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

แหง 30,922 30,922 บรรลุ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 9 
จํานวนตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 

 จากขอมูลตารางท่ี 33  ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรท่ี 9 กําหนด
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคไว 1 ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งมีผลการ
บรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ ดังนี้ 

 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 

เปาประสงคท่ี 13 หนวยงานมีระบบบริหารและจัดการความรูรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 23 จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนา
คุณภาพดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

  กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จํานวน 30,922 แหง ซึ่งจากการดําเนินงาน                          
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา มีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 15,369 แหง และการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning via Information  Technology : DLIT) ใหกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ จํานวน ๑๕,๕๕๓ โรง                
รวมสถานศึกษา จํานวน 30,922 แหง คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมายท่ีกําหนด 
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๑๒๕ 

 ผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธ 

 กลยุทธท่ี 25  สงเสริมใหผูเรียนสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทเขาถึง
ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

    1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เปนการจัด
การศึกษาท่ีใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกหองเรียน แกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก             
ครูสามารถจัดการเรียนรูในทุกสาระไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูไดเขาถึงส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นักเรียน
และครูมีเครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรูและทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา การนําเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษาเปน 2 รูปแบบ ไดแก 
  1.1 การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครู ลดความเหล่ือมลํ้า และสรางโอกาสทางการศึกษา ซึ่งต้ังแตเริ่มโครงการ 
DLTV ในป ๒๕๓๘-๒๕๕๗ มีโรงเรียนเขารวมโครงการ ๖,๐๐๐ แหง ปการศึกษา ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ไดขยาย
โครงการฯ ในโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึนเปน ๑๕,๓๖๙ แหง และพบวาผลการประเมินความสามารถของนักเรียน                
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2558 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ความสามารถรวม 3 ดาน 
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รอยละ 48.90 รองลงมาโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 45.49 โรงเรียน
ขนาดใหญ รอยละ 43.90 และโรงเรียนขนาดกลาง รอยละ 43.72 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 5 กลุมสาระการเรียนรูหลักมีคะแนนเฉล่ียรวม ปการศึกษา 2558              
สูงกวาปการศึกษา 2557 โดยมีคาการพัฒนาเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 3.23  
       1.2 การจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance 
Learning via Information  Technology : DLIT)  มุงแกปญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ จํานวน๑๕,๕๕๓ โรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนท่ัวประเทศ ซึ่งเปนการแกปญหาการศึกษาโดยรวม    
อยางยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT)  มี ๕ รูปแบบ คือ ๑ )DLIT Classroom หองเรียนแหงคุณภาพ ๒) DLIT Resources      
คลังส่ือประกอบการเรียนการสอน ๓) DLIT Library หองสมุดออนไลน ๔) DLIT Professional Learning 
Community : DLIT PLC ชุมชนแหงการพัฒนาวิชาชีพ และ ๕) DLIT Assessment  คลังขอสอบ จากการดําเนิน
โครงการ พบวา ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ใน ๕ กลุมสาระหลัก            
ปการศึกษา ๒๕๕๘ สูงข้ึนกวาปการศึกษา ๒๕๕๗ จาก ๓๕.๕๖ เพิ่มเปน ๓๗.๙๕ คิดเปนรอยละ ๒.๓๙ และ                   
ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ใน ๕ กลุมสาระหลักปการศึกษา ๒๕๕๘ 
สูงข้ึนกวาปการศึกษา ๒๕๕๗ จาก ๓๓.๑๕ เพิ่มเปน ๓๔.๙๗ คิดเปนรอยละ ๑.๘๒   

     2. โครงการอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา (MOENet) ดําเนินการปรับเพิ่มประสิทธิภาพ
ความเร็วชองทางออกตางประเทศจาก ๑๕ Gbps เปน ๕๐ Gbps และชองทางภายในประเทศ (Domestic) 

ความเร็ว ๕๗ Gbps เพื่อรองรับการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของหนวยงานและสถานศึกษา            
เพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการทั่วประเทศประมาณ ๓๖,๕๘๙ แหง (ขอมูล ณ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙) ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน จํานวน ๓๐,๙๓๔ แหง สถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน ๔๒๕ แหง, สํานักงานศึกษาธิการภาค       
๑๒ แหง, สํานักงาน กศน. จังหวัด อําเภอและตําบล ๕,๐๓๙ แหง และอื่น ๆ ๑๗๙ แหง รวมถึงหนวยงาน
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ  
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๑๒๖ 

   3. การบูรณาการระบบเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

แบบบูรณาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีสาระสําคัญ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดมีการ
เสนอความกาวหนาการบูรณาการระบบเครือขายกระทรวงศึกษาธิการ โดยปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีการใช
เครือขายอยู ๒ แบบ แบบท่ี ๑ เครือขายแบบการเชาเปนหลัก (MOENet)  และแบบท่ี ๒ ผูใหบริการเครือขาย 
(UniNet)  ซึ่งท้ังสองโครงขายจะมีอุปกรณเปนของตนเองเพื่อใหบริการ และมีสถานศึกษาท่ีใชบริการเครือขาย   
ท้ัง UniNet  กับ MOENet ซ้ําซอนประมาณ ๑๐,๐๐๐ แหง (สพฐ. ๙,๗๘๒ แหง กศน. ๑๕๑ แหง สอศ.               
๔๒๕ แหง) จากการบูรณาการในสวนท่ีซ้ําซอนให UniNet ดูแล ๑๐,๐๐๐ แหง โดยใหตัดสายออกจาก MOENet 
สําหรับ MOENet จะเหลือดูแลประมาณ ๒๖,๓๗๔ แหง  (สพฐ.  ๒๑,๔๕๑ แหง กศน. ๔,๙๒๓ แหง) แนวทาง   
การเช่ือมโยงใหเปน Single Network ของกระทรวงศึกษาธิการแบงกลุมผูใชบริการเปน ๗ กลุม (กลุมท่ี ๑ สพฐ. 
๒๑,๔๕๑ แหง  กลุมท่ี ๒  กศน. ๔,๙๒๓ แหง   กลุมท่ี ๓  สพฐ. ๙,๗๘๒ แหง  กลุมท่ี ๔ กศน. ๑๕๑ แหง               
กลุมท่ี ๕ สอศ. ๔๒๕ แหง กลุมท่ี ๖ สช. ๑๔๓ แหง กลุมท่ี ๗ สกอ. ๒๒๓ โหนด) และยังมีหนวยงานท่ียังไมเขาสู
ระบบเครือขาย (กศน. อําเภอ/ตําบล ๔,๐๐๐ แหง) การออกระบบอินเทอรเน็ต (NedNet Gateway) หนวยงาน 
และสถานศึกษาจะวิ่งไปท่ีโหนดในแตละภูมิภาค เชน กลุมท่ีใชบริการ MOENet จะวิ่งไปท่ีโหนดของ TOT หรือ 
CAT มี ๑๘ โหนด  สวนสถานศึกษาและหนวยงานท่ีใชบริการ UniNet จะวิ่งไปท่ีโหนดของ UniNet ๑๒๒ โหนด 
และทุกองคกรหลักสามารถ Monitor การใชงานของตนเองไดสําหรับการลดความซ้ําซอนในการเช่ือมตอระบบ
เครือขายของสถานศึกษาระหวาง MOENet กับ UniNet ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก ตองมีการจัดหาอุปกรณ 
และ Setup ระบบใหม ซึ่งคาดวาจะสามารถดําเนินการไดในป ๒๕๖๐ 

กลยุทธท่ี 26 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชพัฒนาระบบการบริหาร            
จัดการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) 
สามารถบริหารจัดการเครือขายรองรับสมาชิกท่ีใชบริการกวา 10,797 แหงท่ัวประเทศ ซึ่งเปนไปตามเปาหมาย 
ท่ีกําหนดไวท่ี 10,797 แหง คิดเปนรอยละ 100 ท้ังนี้ เพื่อประโยชนดานการศึกษาวิจัยรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการ เชน บํารุงรักษา ซอมแซม แกไขและปรับเปล่ียนอุปกรณและระบบเครือขาย 
ซึ่งติดต้ังอยูท่ัวประเทศใหรองรับการใชงานไดอยางตอเนื่อง มีเสถียรภาพ โดยท่ีเครือขายแกนหลักสามารถใชงาน
ไดอยางตอเนื่อง รอยละ 99.62 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 98  สถาบันอุดมศึกษาท่ีเช่ือมตอไดรับ
จัดสรร Bandwidth ไมตํ่ากวา 1000 Mbps สถาบันอาชีวะศึกษาท่ีเช่ือมตอไดรับจัดสรร Bandwidth                 
ขนาด 100/1000 Mbps และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนท่ีเช่ือมตอไดรับจัดสรร Bandwidth                 
100 Mbps มีวงจรส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลอินเทอรเน็ตภายในประเทศ (NIX) และแลกเปล่ียนขอมูลอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ (IIG) เพื่อใหบริการกับสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนยท่ีไดรับบริการจํานวน 10,797 แหง 
เปนตน 

2. โครงการเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย  ดําเนินการความรวมมือกับสมาชิก
เครือขายโครงการหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thai Library Integrated System : ThaiLIS) ประกอบดวย                 
4 โครงการยอย ไดแก 

  2.1 โครงการบอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน (Reference 
Database: RD) โดยบอกรับสมาชิกในภาพรวมใหกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด ในกํากับ สกอ. จํานวน                 
78 แหง ใหสามารถใชงานได จํานวน 14 ฐานขอมูล พรอมกันนี้ ยังครอบคลุมถึงฐานขอมูลท่ีสํานักงานฯ                
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ไดดําเนินการพัฒนาเอง ไดแก การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection : 
TDC) เปนการนําเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือหายาก 
จัดทําใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสืบคนและเขาถึงขอมูลเอกสารฉบับเต็มผานระบบ
เครือขาย โดยปจจุบันไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันท้ังรัฐและเอกชน รวมถึงหนวยงาน                    
ดานการศึกษาวิจัยท่ัวประเทศ จํานวน 167 แหง โดยรวมกันจัดเก็บและแบงปนเอกสารฉบับเต็มรวมจํานวนกวา 
400,000 เลม พรอมท้ังเปดระบบใหประชาชนสามารถคนหาซึ่งปจจุบันมีสมาชิกซึ่งเปนประชาชนท่ัวไป           
ท่ีเขาใชงาน TDC จํานวน 1,012,595 Account   

  2.2 พัฒนาระบบกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําและบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ งานวิจัยสําหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) เปนโครงการตอยอดจากโครงการท่ี 1 (TDC)                 
โดยมุงพัฒนากลไกการผลิตวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณครบถวนสามารถสงตอไปยังคลังความรูเพื่อใชพัฒนาระบบ
กํากับคุณภาพมาตรฐานของวิทยานิพนธไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   2.3 โครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog: UC) เปนการรวบรวม
บรรณานุกรมของหองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ มารวมเปนฐานขอมูลเดียวกันทําใหสามารถสืบคนและพัฒนา       
ความรวมมือเพื่อการยืมคืนและการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันมีขอมูลรายการ
ทรัพยากรในระบบกวา 1,547,169 ระเบียน  

   2.4 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ (Automation 
Library) เพื่อใชเองภายในประเทศโดยสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย 3 แหง (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) ทําหนาท่ีพัฒนาเพื่อใหสถานศึกษาและ
หนวยงานราชการไดนําโปรแกรมดังกลาวไปใชงาน ปจจุบันมีหนวยงานนําระบบตาง ๆ ขางตนไปใชงานแลว 
จํานวน 134 แหง 

     2.  โครงการพัฒนาและขยายบ ริการของศูนย เ รียน รู ดิ จิ ทัลระ ดับชา ติ                  
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ไดจัดต้ังศูนยบริการครบวงจร                    
ของศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space               
เพื่อดูแลในดานโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการระบบตาง ๆ ท้ังระบบโรงเรียนระบบอบรมครู ระบบ
คลังส่ือดิจิทัลระบบการสอบออนไลนระบบเรียนรูรวมกัน และระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการ
ดําเนินงานระบบเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูใชบริการสามารถเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
ตาง ๆ ได โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ีอยางแทจริง ซึ่งในปท่ีผานมา ไดมีการลงนามความรวมมือกับโรงเรียน 
จํานวน ๑๑ โรง เพื่อสรางความรวมมือในการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนย ซึ่งจะชวยสรางโอกาสและความเทาเทียม        
ในการเขาถึงส่ือการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีจํานวนผูใชบริการระบบตาง ๆ เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดีโดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผูเขาใชงานประมาณกวา 3.7 ลานราย 

 3. โครงการคลังความรู ดิ จิ ทัลเพื่ อการเ รียนรูตลอดชีวิต  โครงการนํารอง              

เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรม คลังความรูดิจิทัลเพื่อการเรียนรู     
ตลอดชีวิต เปนโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบและไดรับเงินงบประมาณจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารจํานวน ๑๗,๗๗๕,๗๐๐ บาท และใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารรับผิดชอบดําเนินการ โดยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด TOR และไดจัดทําราง 
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TOR เสร็จเรียบรอยแลวและคณะกรรมการไดตรวจสอบรายละเอียดใน Platform ของโครงการพบความซ้ําซอน              
ใน Platform ระหวางของ สกอ. และ สป. จึงหารือกับผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                 
เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และท่ีประชุมใหนําโปรแกรม Thai Mooc ของ สกอ. มาทําการ Implement 
เพิ่มเติม โดยทีมงานจาก สวทช. เปนผูพัฒนาปรับปรุงใหตรงกับความตองการ ในสวนของตัวช้ีวัดตาง ๆ                         
ในโครงการนั้นสามารถปรับรายละเอียดและช้ีแจงไดตามความเหมาะสมแตตัวช้ีวัดตองไมเปล่ียนมากนัก 
    อนึ่ง สป. ไดขอเปล่ียนแปลงโครงการคลังความรู ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู                 
ตลอดชีวิต เนื่องจากโครงการดังกลาวมีการดําเนินการท่ีซ้ําซอนกับโครงการ Thai Mooc ท่ี สกอ. เปน
ผูดําเนินการ ซึ่งเปนโครงการท่ีสามารถใชงานรวมกันไดลดการสูญเสียงบประมาณและใหนําเงินงบประมาณ
ดังกลาวไปขยายผลในกิจกรรมดิจิทัลชุมชน (สรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล) จะไดรับประโยชนมากกวา
และไดโอนเงินงบประมาณคืนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4. โครงการกิจกรรมการใหบริการผานระบบบริการสารสนเทศดานการศึกษา 
(Intranet) มีการใหบริการผานระบบบริการสารสนเทศดานการศึกษา (Intranet) สําหรับใหบริการขอมูลกับ             
ผูท่ีสนใจงานภารกิจดานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเปน
ระบบในการแลกเปล่ียนความรูระหวางบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  มีผูใชบริการ 
เขาใชระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศผานเว็บไซต ๑ ระบบ www.mis.moe.go.th จํานวน ๖๓,๐๒๕ ครั้ง 
(ระหวางเดือนตุลาคม 25๕๘ – กันยายน 25๕๙) 
 5. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไดจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสงเสริม                
และสนับสนุนการผลิตการวิจัยการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จํานวน 10 โครงการ ไดแก                 
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรูและเครือขายสังคมออนไลนสําหรับหลักสูตรทองถ่ินระดับ
มัธยมศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีภาคเหนือตอนลางผานโมบาย 2) โครงการคลังขอสอบและหองสอบเสมือน
จริงผานระบบออนไลน 3) โครงการนวัตกรรมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) รวมกับ
แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 4) โครงการเปล่ียนรูปแบบของความรูภายในกระบวนการสอนวิทยาศาสตร
โดยใชการบูรณาการระหวางการสอนเพื่อปรับเปล่ียนมโนมติผานสถานการณจําลองบนคอมพิวเตอรรวมกับกลวิธี
การจัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาของครูผูสอนวิทยาศาสตรและนักเรียน 5) โครงการพัฒนาชุดหุนยนต           
เพื่อการศึกษา (One Robot per Child – ORPC) 6) โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร) สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด             
7) โครงการการศึกษาผลการเรียนรูในความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรของผูเรียนท่ีไดรับการเรียนรูจากโปรแกรม
แบบทดสอบและเยียวยาขอบกพรองการเรียนรูแบบออนไลน 8) โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ
ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแบบจําลองจินตวิศวกรรมสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ 9) โครงการการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสออนไลน ชุดสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ ในรางกายแบบบูรณาการสําหรับผูเรียน
หลักสูตรในกลุมวิทยาศาสตรการแพทย ช้ันปรีคลินิก ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ 10) โครงการพัฒนา
โรงเรียน ชุมชนยุคใหมผานระบบเครือขาย  

นอกจากนี้ ไดจัดทําเรื่องการยกเวนรัษฎากรมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน            
การบริจาคใหแกกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559   

 

http://www.mis.moe/
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 กลยุทธท่ี 27 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาใหมีเอกภาพมีมาตรฐานเดียวกันเช่ือมโยง
ขอมูลการศึกษาทุกระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา 

1. การบูรณาการฐานขอมูลกลางระดับกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (พ.ศ.2559-2563) โดยกําหนดยุทธศาสตรปฏิบัติการใน 5 ดาน และมีการหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามยุทธศาสตรดังกลาว            
ใน 2 เรื่องแรก คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงสรางพื้นฐาน โดยจะมีการบูรณาการโครงขายใหญของกระทรวงศึกษาธิการ    
ท่ีมีอยู 2 โครงขาย คือ MOENet และ UNINet ใหเปนโครงขายเดียวท่ีทุกหนวยงานสามารถใชงานรวมกันและ
ยุทธศาสตรท่ี 2 ระบบขอมูลสารสนเทศในปจจุบันแตละหนวยงานมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศอยูแลว                
แตยังกระจัดกระจายและไมมีความเช่ือมโยงกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดจัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย                     
4 ฐานขอมูลหลัก ไดแก ฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษา ฐานขอมูลสถานศึกษา ฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และฐานขอมูลบุคลากรอื่นซึ่งจะเปนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาท่ีทุกหนวยงานจัดเก็บขอมูลและสามารถใช
งานรวมกันไดและไดวิเคราะหโครงสรางของฐานขอมูลเพื่อการบูรณาการ  ท้ังงนี้ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนสามารถบูรณาการ
ฐานขอมูลจากหนวยงานตนสังกัดได ดังนี้ ฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษาและผูเรียนสามารถบูรณาการได 5 หนวยงาน 
ฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการได 4 หนวยงาน ฐานขอมูลขาราชการพลเรือนและ
บุคลากรอื่นๆ สามารถบูรณาการได 6 หนวยงาน และหนวยงานและสถานศึกษาสามารถบูรณาการได 3 หนวยงาน 

2. การพัฒนาระบบคลังขอมูล  ฐานขอมูล และเปนศูนยกลางขอมูลของกระทรวง  
ไดมีการดําเนินงานรวมกับทุกองคกรหลักและหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษา การดําเนินงานพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังส้ิน ๖  โครงการ/
กิจกรรม ประกอบดวย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจดานขอมูล
สารสนเทศ โครงการจัดทําขอมูลวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาประเทศไทย โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) โครงการบํารุงรักษาระบบคลังขอมูลกลางดานการศึกษา โครงการบํารุงรักษาระบบ                 
“กดดูรูท่ีเรียน” และโครงการบูรณาการฐานขอมูลกลางระดับกระทรวง 

3. โครงการบูรณาการฐานขอมูลระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสฯ ดวยระบบยืนยัน 
ตัวบุคคลแบบรวมศูนย (Single Sign-On) เพื่อการบริหารจัดการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมท้ังพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารภารกิจในลักษณะบูรณาการ (Integrated System) ซึ่งการ
ดําเนินการจะตองคํานึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) รวมถึงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การคุมครองขอมูลสวนบุคคล จึงจําเปนตองใช
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลข้ันสูง รวมถึงมีการระบุและยืนยันตัวบุคคล (Authentication)            
โดยเลือกใชเทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสม  ใหสามารถกาวไปสูจุดหมายของการบูรณาการเช่ือมโยง
หนวยงานภาครัฐ (Connected Government) ท่ีสมบูรณแบบอยางแทจริง และมีมาตรฐานสูระดับสากลตอไป 
   ผลการดําเนินงานไดแผนพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ โดยมีการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหกระบวนการทํางานของระบบงานตางๆ ท่ีมีการใชงาน            

ในปจจุบันของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงเทคโนโลยีและมาตรฐานการทํางานของระบบยืนยัน

ตัวตนท่ีใชกันในปจจุบัน 
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2. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559               
ของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา มีปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในภาพรวมและจําแนกรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

      2.1. ปญหาและอุปสรรคจากการนําแผนสูการปฏิบัติ 

    2.1.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและการบริหารแผนสูการปฏิบัติบางสวน                 
ยังขาดความเช่ือมโยงกับเปาประสงคและตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง โดยพบวา คาเปาหมาย             
ของตัวช้ีวัดท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและของหนวยงานยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีเปน
ตัวช้ีวัดตัวเดียวกัน จึงไมสามารถตอบสนองตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงได  

    2.1.2 การใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใตนโยบายเรงดวนเฉพาะ
หนาหรือนโยบายท่ีเปนจุดเนนของรัฐบาลหรือผูบริหารองคกร โดยมีการจัดสรรงบประมาณและการเรงรัดผลักดัน
แผนงาน/โครงการเรงดวนสูการปฏิบัติ สงผลใหเกิดความลาชาในการจัดสรรงบประมาณหรือความใสใจตอโครงการหรือ
กิจกรรมอื่น  ๆ ท่ีเปนสวนสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรดวยเชนกัน 

     2.1.3 การกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการของหนวยงานท่ีมีสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษาในสังกัดจํานวนมาก สงผลใหเกิดความลาชาในการเก็บรวบรวมขอมูลและการนําขอมูลไปใช เปนตน 

    2.2 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมภายใตยุทธศาสตร                 
สูการปฏิบัติ 
   2.2.1  ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง และคานิยมหลัก
ของคนไทย  12 ประการการดําเนินงานดานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับนักเรียน พบวา ผูเกี่ยวของในการ
มีสวนรวมแกไขปญหายังขาดความรู ความเขาใจและยอมรับตอปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน รวมถึงปญหาดาน          
การจัดสรรงบประมาณท่ีลาชาและไมเพียงพอตอการดําเนินการกับกลุมเปาหมายท่ีกําหนด                
    2.2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน           
อยางเทาเทียม ดานการสงเสริมการจัดการศึกษาและการมีงานทําใหกับผูพิการและผูดอยโอกาส พบวา หนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไมใหความสําคัญตอผูพิการและดอยโอกาสเทาท่ีควร โดยเฉพาะการกีดกันรับ ผูพิการเขาทํางาน 
และการเขาศึกษาตอในระดับสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังปญหานการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับผูเรียน พบวา          
มีปญหาดานการเบิกจายงบประมาณของผูรับทุนการศึกษาท่ีติดขัดในดานกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ สงผลใหเกิด
ความลาชาในการไดรับทุน และปญหาหนี้คงคางของกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีจํานวนมาก เนื่องจาก          
การขาดคุณธรรม รวมท้ังขาดจิตสํานึกและวินัยทางการเงินของผูรับทุนการศึกษาบางสวน  
    2.2.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยพัฒนา
ประเทศดานการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา พบวา ผูเรียนยังมีคานิยมในการเรียนสายสามัญมากกวาสายอาชีพ 
ปญหาการทะเลาวิวาทของผูเรียน สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองและผูเรียนในการเขาเรียนอาชีวศึกษา 
รวมท้ังการเขาสูรวมท้ังการสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.  ท่ีมีจํานวนนอยกวาความตองการ
ของตลาดแรงงาน  
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    2.2.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา             
ดานผูเรียนและสถานศึกษา พบวา มีปญหาคุณภาพของผูเรียน โดยเฉพาะ การอานไมออกเขียนไมไดของผูเรียน 
การจัดการเรียนการสอนท่ีขาดการสงเสริมการคิดวิเคราะห การประสบปญหาดานงบประมาณและทรัพยากร            
ท่ีอยางจํากัด และปญหาการขาดแคลนครูท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
   2.2.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ          
การเบิกจายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา  หนวยงานบางสวนมีการเบิกจายงบประมาณลาชา 
เพราะติดปญหาเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และปญหาบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการจัดทํา
งบประมาณ  
   2.2.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ พบวา            
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูภูมิภาค ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และขาดความชัดเจน
ของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการบริหารราชการตามโครงสรางและการบริหารงานบุคคลหลังจากมีการ
กระจายอํานาจไปยังภูมิภาค 
    2.2.7 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต คุณภาพ
ผูเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังการอานออกเขียนไดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากสภาวการณของเหตุการณความไมสงบ และการประสบปญหาความยากจน รวมท้ังการจัด
การศึกษายังไมสอดคลองกับความตองการและความเปนอัตลักษณของทองถ่ิน จึงสงผลกระทบตอโอกาสในการ
เขารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของผูเรียน  
   2.2.8 ยุทธศาสตร ท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 
คุณภาพของผูเรียนทางดานภาษาอังกฤษยังอยูในระดับตํ่า ผูเรียนใชเวลาเรียนรูภาษาอังกฤษจากครูผูสอน              
ในหองเรียนเปนสวนใหญ รวมท้ังมีปญหาการขาดแคลนครูผูสอนทางดานภาษาอังกฤษท้ังในเชิงปริมาณและ            
เชิงคุณภาพ     

   2.2.9 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา             
ใหทันสมัย ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดแคลนอุปกรณท่ีทันสมัย และมีจํานวนไมพอเพียงกับนักเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยูหางไกล ระบบโครงการสรางพื้นฐานไมมั่นคง สัญญาณขาดความเสถียร สงผลตอ            
การเช่ือมโยงระบบเครือขาย ขาดความเปนเอกภาพดานระบบสารสนเทศและฐานขอมูลระหวางหนวยงาน  
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๑๓๒ 

บทที่ 5 

สรุปผลการประเมนิ อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ                       
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ  และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรูปแบบการประเมินท่ีใชในครั้งนี้ ประยุกตใชรูปแบบ                  
การประเมินของไทเลอร เปนการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีคาดหวังหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวลวงหนากับผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนจริงหรือผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน   

ประเด็นเนื้อหาท่ีมุงศึกษา ประกอบดวย 1) ศึกษาผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร ประกอบดวย (1) การสรางความสมานฉันท 
ความสามัคคีปรองดองและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (2) การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ใหแกประชาชน (3) การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (4) การปฏิรูป             
การเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา (5) การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครู ท่ีมีคุณภาพ                     
(6) การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ (7)  การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต                
(8) การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน และ (9) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               
เพื่อการศึกษาใหทันสมัย และ 2) ศึกษาปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการศึกษา เก็บจากหนวยงาน                 
ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ ๑) หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 2)  หนวยงาน        
ในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการ
มหาชน) และสํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยกําหนดระยะเวลาท่ีศึกษาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ                 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวย แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม                      
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแบบประเมินผล                 
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

วิธีการประเมิน เปนการศึกษาโดยวิเคราะหจากเอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ 
โดยมีการวิเคราะหขอมูลการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 1) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสรุปผลการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร ใชสถิติพื้นฐาน อาทิ คาเฉล่ีย คารอยละ และ 2) วิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสําคัญตามกลยุทธเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  
โดยเกณฑการประเมิน พิจารณาจากผลท่ีดําเนินงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค             
ตามมิติประเด็นยุทธศาสตรในภาพรวมและจําแนกรายยุทธศาสตร วาสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จ              
ตามคาเปาหมาย ซึ่งเปนเกณฑกําหนดไวหรือไม   
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สรุปผลการประเมิน 

1. จากการศึกษาผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในมิติการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน                
ตามยุทธศาสตรในภาพรวม สรุปไดดังนี้ 

ผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม จากผลการประเมินตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
ท้ังหมด จํานวน 23 ตัวช้ีวัด พบวา กระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 16 ตัวช้ีวัด มีความสําเร็จในภาพรวมคิดเปนรอยละ 69.56 และมียุทธศาสตร
ท่ีสามารถขับเคล่ือนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดได จํานวน 5 ยุทธศาสตร  

2. ผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ จําแนกตามยุทธศาสตร  

2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง และคานิยมหลักของคนไทย                    
12 ประการ ไดกําหนดเปาประสงคไวจํานวน 2 เปาประสงค และ 4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการประเมิน พบวา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน                  
3 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 75 ไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 1 ตัวช้ีวัด       
คิดเปนรอยละ 25 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

2.1.1 เปาประสงค ท่ี  1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีความรูความเขาใจ                      
ในประวัติศาสตรชาติไทย มีความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง มีคานิยมท่ีถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย                      
ประการ และมีภูมิคุมกันปลอดภัยจากยาเสพติด เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
จํานวน  3 ตัวช้ีวัด พบวา  

           1) ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค มี 2 ตัวช้ีวัด ไดแก รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีปรองดอง และหรือ
กิจกรรมสงเสริมคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย และรอยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมีความซื่อสัตย สุจริต  

2) ผลการดําเนินงาน ท่ีไมบรร ลุผลสําเร็จตามเป าหมายของตัว ช้ีวัด               
ระดับเปาประสงค มี 1 ตัวช้ีวัด คือ รอยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมการรณรงคตอตาน              
ยาเสพติด  

 2.1.2 เปาประสงคท่ี 2 ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ มีตระหนักรวมอนุรักษ          
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 1 ตัวช้ีวัด 
พบวา มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คือ รอยละของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ ทํานุ  บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล                     
การดําเนินงานสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2  การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม           
ไดกําหนดเปาประสงคไวจํานวน 1 เปาประสงค และ 1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการประเมิน พบวา ยุทธศาสตรท่ี 2     
มีผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 
100 ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้  

  เปาประสงคท่ี 3 นักเรียน นักศึกษาทุกกลุมไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
ตามสิทธิท่ีกําหนดไว เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 1 ตัวช้ีวัด พบวา               
มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คือ รอยละของผูเรียนการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ           
มีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองเปาประสงค จํานวน 4 เปาประสงค และ 8 ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน พบวา               
มีผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเปน             
รอยละ 75  ไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 25 
ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 

  2.3.1 เปาประสงคท่ี 4 กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถ
แขงขันไดในระดับสากล เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 4 ตัวช้ีวัด พบวา  

   1) ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค มี 2 ตัวช้ีวัด ไดแก รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการมีศักยภาพและความพรอม
รองรับการทองเท่ียว และรอยละของนักศึกษาและประชาชนท่ีเขามาอบรม/ปฏิบัติงานในศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
สามารถประกอบอาชีพได ซึ่งท้ัง 2 ตัวช้ีวัด มีผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

   2)  ผลการดําเนินงาน ท่ีไมบรร ลุผลสําเร็จตามเป าหมายของ ตัว ช้ีวัด               
ระดับเปาประสงค มี 2 ตัวช้ีวัด ไดแก สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญ
ศึกษา (ปวช. 1 ตอ ม.๔) และรอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 1 ป  

 2.3.2 เปาประสงคท่ี 5 ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 1 ตัวช้ีวัด พบวา ผลการ
ดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คือ จํานวนผูมีความสามารถพิเศษ              
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลดําเนินงานสูงกวา                      
ท่ีเปาหมายกําหนดไว  

 2.3.3 เปาประสงคท่ี 6 ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพไดรับการพัฒนา เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 1 ตัวช้ีวัด พบวา  
ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คือ จํานวนผลงานวิจัย              
ดานการรักษาพยาบาลท่ีนําไปใชประโยชน ซึ่งมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  
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2.3.4 เปาประสงคท่ี 7  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน
หรือตอยอดในเชิงพาณิชย เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 2 ตัวช้ีวัด พบวา       
ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คือ จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการ
ฝกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทางดานการคาและการพัฒนา และจํานวนผลงานวิจัยองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน ซึ่งมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  

2.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนองเปาประสงค จํานวน 1 ประสงค และ 4 ตัวช้ีวัด จากผลการประเมิน พบวา ยุทธศาสตรท่ี 4                
มีผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 50 
และไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 50 ซึ่งมีผล            
การประเมินโดยสรุป ดังนี้ 

เปาประสงคท่ี 7 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 4 ตัวช้ีวัด พบวา  

  1) ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค มีจํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ รอยละของกําลังแรงท่ีจบการศึกษาต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป            
ซึ่งมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2) ผลการดําเนินงานท่ีไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค มีจํานวน 3 ตัวช้ีวัด ไดแก จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงาน ระดับคะแนนเฉล่ีย              
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) (5 วิชาหลัก แบงเปน 3 ระดับช้ัน คือ ป.6 ม.3             
ม.6) และรอยละของสถานศึกษาทุกระดับและประเภทท่ีเขารับการประเมินและไดรับการรับรองคุณภาพ              
จาก สมศ.  

2.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ มีการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนองเปาประสงคจํานวน 1 ประสงค และ 2 ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน พบวา ยุทธศาสตรท่ี 5 มีผลการ
ดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100             
ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุปดังนี้ 

เปาประสงคท่ี 9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพ              
ท้ังระบบเต็มตามศักยภาพ เพื่อยกระดับเขาสูมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ท้ัง 2 ตัวช้ีวัด พบวา มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค                  
ท้ัง 2 ตัวช้ีวัด ไดแก รอยละของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และรอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเกื้อกูล 
ความมั่นคง และผดุงเกียรติและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งท้ัง 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย              
ท่ีกําหนดไว 

2.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงาน           
เพื่อตอบสนองเปาประสงค จํานวน 1 ประสงค และ 1 ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน พบวา ยุทธศาสตรท่ี 6 มีผลการ
ดําเนินงานท่ีไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งมีการประเมิน              
โดยสรุป ดังนี้  
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เปาประสงคท่ี 10 หนวยงานมีระบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 1 ช้ีวัด พบวา ผลการดําเนินงานท่ีไมบรรลุ                 
ผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คือ ผลการเบิกจายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  
 2.7 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต มีการดําเนินงาน                    
เพื่อตอบสนองเปาประสงค จํานวน 1 เปาประสงค และ 1 ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน พบวา ยุทธศาสตรท่ี 7              
มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งมีผล            
การประเมินโดยสรุป ดังนี้  

 เปาประสงคท่ี 11 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 1 ตัวช้ีวัด พบวา 
ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คือ รอยละของผูเรียน เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานอาชีพ เพื่อการมีงานทําหรือ 
นําไปประกอบอาชีพ หรือมีรายไดเพิ่มข้ึน ซึ่งมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2.8 ยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน มีการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนองเปาประสงคของแผน จํานวน 1 เปาประสงค และ 2 ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน พบวา ยุทธศาสตรท่ี 8    
มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคท้ัง 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100              
ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้  

  เปาประสงคท่ี 12  นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน                     
ตามตัวช้ีวัด จํานวน 2 ตัวช้ีวัด พบวา ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
ไดแก จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะดานการคาและการพัฒนา และรอยละ
ของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา หรือผูท่ีเขารับการพัฒนาทักษะดานภาษาหรือ
ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งท้ัง 2 ตัวช้ีวัดมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด 

2.9 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย            
มีความสอดคลองกับเปาประสงค 1 ประสงค และ1 ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน พบวา ยุทธศาสตรท่ี 9 มีผล                  
การดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งมีผลการ
ประเมินโดยสรุป ดังนี้ 

เปาประสงคท่ี 13 หนวยงานมีระบบบริหารและจัดการความรูรองรับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวน 1 ตัวช้ีวัด พบวา               
ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค คือ จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับ               
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล   

 

 



 

 
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๗ 

2. ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559               
ของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา มีปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในภาพรวมและจําแนกรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

      2.1. ปญหาและอุปสรรคจากการนําแผนสูการปฏิบัติ  

     การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
บางสวนยังขาดความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง การใหความสําคัญกับการขับเคล่ือน                       
การดําเนินงานภายใตนโยบายเรงดวนเฉพาะหนาหรือนโยบายท่ีเปนจุดเนนของรัฐบาลหรือผูบริหารองคกร สงผล
กระทบตอการขับเคล่ือนโครงการหรือกิจกรรมอื่น  ๆ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสูเปาหมาย และปญหาการกํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการของหนวยงานท่ีมีสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาในสังกัดจํานวนมาก สงผลตอ           
ความลาชาในการจัดเก็บขอมูล  

   2.2 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมภายใตยุทธศาสตร
ของแผนปฏิบัติราชการฯ สูการปฏิบัติ 
   2.2.1 การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับนักเรียน พบวา มีปญหาดานความรู                  
ความเขาใจและยอมรับตอปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนของผูเกี่ยวของและปญหาดานงบประมาณท่ีไมเพียงพอ                  
ตอการดําเนินงาน  
    2.2.2 การสงเสริมการจัดการศึกษาและการมีงานทําใหกับผูพิการและผูดอยโอกาส 
พบวา หนวยงาน/สถาบันการศึกษาบางสวนยังจํากัดโอกาสในการรับผูพิการเขาทํางาน และการเขาศึกษาตอ 
รวมท้ังปญหาในดานกฎ ระเบียบในดานการสนับสนุนทุนการศึกษา และปญหาหนี้คงคางของกองทุนเงินกูยืม              
เพื่อการศึกษาท่ียังคงมีจํานวนมาก  
    2.2.3. การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา พบวา คานิยมในการเรียนสายสามัญ               
ยังคงมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ปญหาการทะเลาวิวาทของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ียังมีอยางตอเนื่อง และการเขาสู
ตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ท่ีมีจํานวนนอยกวาความตองการของตลาดแรงงาน  
    2.2.4 คุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา พบวา มีปญหาดานการอานไมออกเขียนไมได
ของผูเรียน ผูเรียนขาดการสงเสริมการคิดวิเคราะห และปญหาดานงบประมาณและทรัพยากรท่ีอยางจํากัด  
    2.2.5 ด านครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา  มีปญหาการขาดแคลนครู                    
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีอยูหางไกล 
   2 .2.6  การ เ บิกจ ายงบประมาณของกระทรวง ศึกษาธิการ พบว า  มีปญหา                         
เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจาง สงผลใหเกิดความลาชาในการจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรขาดความรู                  
ความเขาใจในการจัดทํางบประมาณ รวมท้ังการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความชัดเจน                     
ของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการบริหารราชการตามโครงสรางและการบริหารงานบุคคล หลังจาก                 
มีการกระจายอํานาจไปยังภูมิภาค 
    2.2.7 คุณภาพผูเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา มีปญหาท้ังดานการอานออก
เขียนไดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า  
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   2.2.8 คุณภาพของผูเรียนทางดานภาษาอังกฤษยังอยูในระดับตํ่า พบวา ผูเรียนใชเวลา
เรียนรูภาษาอังกฤษในหองเรียนเปนสวนใหญ และขาดแคลนครูผูสอนทางดานภาษาอังกฤษ ท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ     

   2.2.9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ขาดแคลนอุปกรณท่ีทันสมัยและไมเพียงพอ                
ตอนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยูหางไกล การขาดความมั่นคงในดานระบบโครงการสรางพื้นฐานและ                  
ความเปนเอกภาพดานระบบสารสนเทศและฐานขอมูลระหวางหนวยงาน  

อภิปรายผล 

 จากสรุปการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ                
ผูประเมินนําเสนอผลการอภิปรายในประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้  

 1. จากผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภาพรวม พบวา กระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด                      
ระดับเปาประสงคของแผนปฏิบัติราชการ คิดเปนรอยละ 69.5 และดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด              
ระดับเปาประสงคภายใตยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการฯ จํานวน  5 ยุทธศาสตร จาก 9 ยุทธศาสตร แสดงใหเห็น
วา การนําแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิ บัติ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ                   
ของหนวยงานและการบริหารแผนสูการปฏิ บัติบางสวนยังขาดความเช่ือมโยงกับเปาประสงคและตัวช้ีวัด                      
ของแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ท้ังนี้ อาจมีสาเหตุปจจัยหลายประการ คือ ปญหาประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผน มีการกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและของหนวยงานยังไมเปนไป                    
ในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีเปนตัวช้ีวัดตัวเดียวกัน ทําใหไมสามารถตอบสนองตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน
ของแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงได ปญหาการใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใตนโยบาย
เรงดวนเฉพาะหนาหรือนโยบายท่ีเปนจุดเนนของรัฐบาลหรือผูบริหารองคกร จึงสงผลตอการจัดสรรงบประมาณ                
และการเรงรัดผลักดันแผนสูการปฏิบัติ ปญหาดานการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการของหนวยงาน                   
ท่ีมีสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาในสังกัดจํานวนมาก สงผลใหเกิดความลาชาในการเก็บรวบรวมขอมูลและการนํา
ขอมูลไปใช เปนตน 

   อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคภายใต  
5 ยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตร ท่ี  2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน                       
อยางเทาเทียม ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษา              
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตรท่ี 9 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย พบวา การขับเคล่ือนยุทธศาสตรมีความสอดคลองกับ 
การดําเนินการตามกฎหมายท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับช่ัวคราว)                      
ตามประกาศคําส่ังการใชอํานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับช่ัวคราว) 
ของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่งเปนการดําเนินงานเพื่อตอบสนองการแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอ                
ผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง โดยเฉพาะปญหาคุณภาพผู เรียนและคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมท้ัง                   
เปนการดําเนินงานท่ีสงผลตอการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
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 นอกจากนี้ผลการประเมินดังกลาว พบวา มีขอสังเกตในประเด็นความเปนตัวแทนของตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงคท่ีกําหนดในบางยุทธศาสตร อาทิ ยุทธศาสตรท่ี 2 และยุทธศาสตรท่ี 7  ซึ่งมีเพียงยุทธศาสตรละ 1 ตัวช้ีวัด 
จึงจําเปนท่ีจะตองพิจารณาตอไปวาตัวช้ีวัดสําคัญท่ีกําหนดสามารถเปนตัวแทนเพียงพอตอการสะทอนถึงผลผลิต/
ผลลัพธของยุทธศาสตรและเปาประสงคของแผนหรือไม   

2. ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
จําแนกตามยุทธศาสตร   

  2.1 จากผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง และคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ พบวา มีนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหความสนใจ            
ในการเขารวมกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมีความซื่อสัตย สุจริตสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
รวมท้ังเด็ก เยาวชน และประชาชน เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาหนวยงานมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริม
ความสามัคคีปรองดอง และหรือกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลัก ๑๒ ประการของสถานศึกษากลุมเปาหมาย               
ในทุกระดับการศึกษาท่ีมีรูปแบบตาง ๆ หลากหลายและดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่อง อาทิ การสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผานกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด การจัดคายเยาวชนคนรุนใหมใฝคานิยม การสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง” การปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตรและหนาท่ีพลเมืองเพื่อใหนักเรียนรูหนาท่ีของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความภูมิใจในชาติและความเปนคนไทย เปนตน ประกอบกับการดําเนินงานมีความสอดคลองกับ
แนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติในการสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อมุงหวัง
สรางประเทศไทยในอนาคตใหเขมแข็ง โดยการพัฒนาคนในชาติใหมีความเขมแข็ง  ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย              
ของรัฐบาลท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองดี ปลูกฝง
คานิยมและจิตสํานึกดี ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศใหมีความ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
   สวนประเด็นการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับนักเรียนช้ัน ป. 1 – ป.6 ท่ียังไมสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ท้ังนี้ สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากปญหาความไมเขาใจของผูเกี่ยวของ อาทิ 
การปกปดขอมูลของผูบริหารโรงเรียน การไมใหความรวมมือในการแจงขอมูลนักเรียนท่ีมีสวนเกี่ยวของ                  
กับยาเสพติด รวมถึงขอจํากัดดานงบประมาณในการดําเนินโครงการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ              
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จึงสงผลใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีกําหนด  
   แตอยางไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญและเรงดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางตอเนื่องผานการดําเนินงานสําคัญ อาทิ การใหความรูใหกับนักเรียน                 
ในสถานศึกษาผานการสอดแทรกเนื้อหาสาระในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา การจัดกิจกรรม
สงเสริมทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดเพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดผานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด เปนตน  

  2.2. จากผลการประเมินยุทธศาสตร ท่ี 2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแก
ประชาชนอยางเทาเทียม พบวา โอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูของผูเรียนในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีเพิ่มข้ึน  ดังเห็นไดจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจาย คิดเปน 
รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับผูเรียนต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา            
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามสิทธิท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับการใชอํานาจ
ตามมาตรา 44  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับช่ัวคราว)  ของหัวหนาคณะรักษา            
ความสงบแหงชาติ ออกคําส่ังท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย                  
โดยยกระดับจากการเปนโครงการตามนโยบายของแตละรัฐบาลใหเปนหนาท่ีของรัฐ และมาตรการตามกฎหมาย 
เพื่อเปนหลักประกันความยั่งยืน มั่นคง และใหสามารถจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกลาวไดอยางตอเนื่อง 
เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา ลดความเหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมในสังคม แกปญหาความยากจน ตลอดจน
สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดอยางยั่งยืน 

   อยางไรก็ตาม แมวารัฐจะใหการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับผูเรียน              
จํานวนมาก แตจากผลการประเมินพบวา ยังมีปญหาดานความเหล่ือมลํ้าในโอกาสทางการศึกษาของผูเรียนพิการ
และผูดอยโอกาส  ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในกลุมประชากรท่ีพิการ                 
ในป 2559 พบวา คนพิการสวนมากสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 51.37 การศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษามีเพียง รอยละ 1.34 และระดับอุดมศึกษา รอยละ 0.97 จะเห็นไดวา มีผูพิการไดรับการศึกษา             
ในระดับสูงนอยมาก รวมถึงยังพบวา มีปญหาความเหล่ือมลํ้าในดานอาชีพของผูพิการและผูดอยโอกาสบางสวน 
ถูกจํากัดสิทธิในการทํางานในสถานประกอบการหรือการเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาบางแหง ซึ่งสอดคลอง
กับผลสํารวจความตองการคนทํางานในตลาดแรงงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป  2559 พบวา                      
สถานประกอบการสวนมากตองการผูพิการท่ีจบการศึกษาทางดานวิชาชีพมากกวาผูพิการท่ีจบการศึกษาในระดับอื่น ๆ   

   ในสวนของปญหาดานกองทุนมีหนี้คางจํานวนมาก ท้ังนี้ สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากเงื่อนไขการชําระ
หนี้คืนท่ีมีความผอนปรนมาก โดยคิดอัตราดอกเบ้ียตํ่า ผูกูยืมขาดจิตสํานึกและขาดวินัยทางการเงิน ซึ่งสอดคลอง
กับขอมูลจากการรายงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบวา ในเดือนมิถุนายน 2559 มีลูกหนี้         
ท่ีติดคางการชําระหนี้ประมาณ 1.9 ลานราย คิดเปนกวา 50% ของจํานวนลูกหนี้ท้ังหมด และดําเนินการฟองรอง
ไปแลวประมาณ 2 แสนราย อยูระหวางการฟองรองดําเนินคดี อีกจํานวน 1 แสนราย มีการ ยึดทรัพยไปแลว
ประมาณ 800 ราย และอยูระหวางการบังคับคดีเพื่อยึดทรัพยอีกประมาณ 4,000 ราย 

2.3 จากผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสงเสริมการวิจัยพัฒนา
ประเทศ พบวา การสงเสริมผูท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับ            
การพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว แสดงใหเห็นวา 
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาไดจัดระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และการผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน โดยจัดการศึกษาใหกับ              
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในสถานศึกษาเฉพาะทาง การจัดสรรทุนการศึกษา รวมท้ัง             
การพัฒนาศักยภาพผูเรียนผานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและการสงเสริมการแขงขันในระดับนานาชาติ               
ซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยท่ีตองการหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และสะทอนถึงขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ดังเห็นไดจากการกําหนดใหคุณภาพของการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนหนึ่ง                      
ในตัวช้ีวัดของการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทย โดยในเวทีเศรษฐกิจโลก                 
(World Economic Forum : WEF) และมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการมุงพัฒนาและสงเสริม                   
ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพและมีความตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริม                 
ใหมีโอกาสในการคนควา วิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงข้ึน 
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นําไปสูการเปนนักวิจัยในระดับช้ันนําของประเทศ สามารถสรางองคความรูดานผลิตภัณฑ และนวัตกรรม สนองตอบ
ความตองการของประเทศ 

ในสวนของการผลิตผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ รวมท้ัง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรนําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย พบวา สามารถดําเนินการ           
ไดบรรลุผลสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวา กระทรวงศึกษาธิการมีการขับเคล่ือนกลยุทธ 
ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาใหมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน
การพัฒนาประเทศอยางจริงจังและตอเนื่อง ท้ังการสงเสริมการวิจัยในระดับอาชีวศึกษาภายใตโครงการเสริมสราง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา และสงเสริมการวิจัยระดับอุดมศึกษา 
เชน โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยี          
สู ชุมชนฐานราก เปนตน รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยใหกับกลุมมหาวิทยาลัยท่ีกําลังพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยและมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ท่ีมุงเนนการพัฒนาและสงเสริม
การใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อนําไปสูการพัฒนาตอยอดและ          
การสรางนวัตกรรมสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย โดยมีการดําเนินการ อาทิ สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัย
และพัฒนาของประเทศ การปฏิรูประบบการใหส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัย          
และพัฒนาไปตอยอดหรือใชประโยชน การผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยสงเสริม
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน เปนตน ซึ่งเปนสวนสําคัญตอการสงผลใหการ
ขับเคล่ือนงานวิจัย และนวัตกรรมใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  สําหรับประเด็นการเพิ่มปริมาณผูเรียนในระดับอาชีวศึกษา ท่ีไมสามารถดําเนินการไดบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และเปนปญหามาอยางตอเนื่อง โดยพบวา ในปการศึกษา 2559 มีสัดสวน
ผูเรียนสายอาชีพในภาพรวม อยูท่ีรอยละ 31 ในขณะท่ีกําหนดเปาหมายไวท่ีรอยละ 45 ท้ังนี้ สาเหตุหนึ่ง
เนื่องมาจาก คานิยมของผูเรียนในการเรียนสายสามัญมากกวาสายอาชีพ ซึ่งสะทอนไดจากขอมูลสถิติทาง
การศึกษาในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2555 – 2559) พบวา ปริมาณผูเรียนสายสามัญมีแนวโนมเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยในป 2555 อยูท่ีรอยละ 67 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 69 ในป 2559 นอกจากนี้ ปญหาดาน
ภาพลักษณ ของอาชีวศึกษาท่ีนักเรียนนักศึกษายังมีการกอเหตุทะเลาะวิวาทอยางตอเนื่อง นับเปนปจจัย               
สวนสําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนอาชีวศึกษา ดังเห็นไดจากความ
จําเปนท่ีตองใชมาตรการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดออกประกาศคําส่ัง เรือ่ง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยูไมสามารถปองกันและแกไขปญหาไดทัน
ตอสถานการณ ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท ของนักเรียน
และนักศึกษา จึงจําเปนตองกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมอันจะเปนประโยชนตอการปฏิรูปและ               
จัดระเบียบในสังคม  
  นอกจากนี้ ประเด็นของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 1 ป พบวา   
ไมสามารถดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะการเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับ ปวช. ท่ีมีจํานวนนอยกวาความตองการของตลาดแรงงาน โดยอาจเนื่องมาจากปจจัย               
ความตองการคาจางท่ีสูงข้ึน เนื่องจากคาจางของแรงงานในระดับปริญญาตรีสูงกวาคาจางของแรงงานในระดับ
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อาชีวศึกษา จึงทําใหผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. สวนใหญมุงเนนศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
มากกวาการทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งขอมูลจากการรายงานภาวการณเขาสูการมีงานทําของผูเรียน
อาชีวศึกษาในป 2556-2558 จากการตอบแบบสํารวจของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. พบวา 
สวนใหญกวารอยละ 80 มุงศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สวนผูสําเร็จการศึกษา ในระดับ ปวส. พบวา สวนใหญมี
ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 55.61 และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รอยละ 32.15 

ในขณะท่ีสถานประกอบการมีความตองการแรงงานโดยเฉพาะในระดับ ปวช. ในอัตราสูง ดังผลการสํารวจความ
ตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษาในป 2558 ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พบวา                
สถานประกอบการมีความตองการแรงงานในระดับ ปวช. จํานวน 39,051 คน ในขณะท่ียังขาดแคลนแรงงาน           
ในระดับนี้ถึง จํานวน 32,727 คน   
   อยางไรก็ตาม ปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับการศึกษาสายวิชาชีพเปนอยางมาก และ                  
มีนโยบายสงเสริมใหนักเรียนหันมาสนใจศึกษาสายวิชาชีพ โดยมอบนโยบายใหกระทรวงศึกษาธิการไดเรงแกไข
ปญหาปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา เปล่ียนคานิยมใหคนหันมาสนใจเรียนอาชีวศึกษารองรับการจางงาน                         
จากภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมและภาคการเกษตร จึงไดจัดใหมีโครงการตางๆ โดยเฉพาะความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งสงผลใหปริมาณผูเรียน
อาชีวศึกษามีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยผลจากการดําเนินโครงการทวิภาคีในปการศึกษา 2559 พบวา มีนักเรียน                 
ในโครงการเพิ่มข้ึนจากป 2557 คิดเปนรอยละ 84.31 โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ท่ีมีจํานวนผูเรียนเขารวมโครงการในป 2559 เพิ่มสูงข้ึนจากป 2558 คิดเปน
รอยละ 79.09  

2.4 จากผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา   
ในเชิงปริมาณคนไทยไดรับการศึกษาเพิ่มสูงข้ึน โดยพบวา จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงาน               
ในกลุมอายุ 15 – 59 ป มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก 8.8 ป ในป 2555 เปน 10.0 ป ในป 2559 และ
เมื่อพิจารณาในดานการศึกษาของกําลังแรงงาน พบวา กําลังแรงงานสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา               
ตอนปลายเพิ่มสูงข้ึนเชนเดียวกัน โดยเพิ่มข้ึนจากรอยละ 29 ใน 2555 เปนรอยละ 37.33 ในป 2559             
แสดงใหเห็นวา ประชาชนเขาถึงการบริการการทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้เปนผลเนื่องมาจากมีการจัด
การศึกษาในรูปแบบท่ีมีความหลากหลายเพื่อใหเขาถึงคนทุกกลุม รวมท้ังผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูพลาดโอกาส
ทางการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีความสอดคลองกับสภาพและ
บริบทของประชาชน มีการสงเสริมใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา การจัดใหมีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย
เขาถึงงายและสะดวกสําหรับประชาชนในทุกพื้น ท่ี รวมถึงการพัฒนาความรวมมือกับภาคเอกชน/                   
สถานประกอบการในการรวมการจัดการศึกษา เชน การจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีและทวิศึกษา เปนตน  

                แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงประเด็นดานคุณภาพของผูเรียน พบวา ยังคงเปนปญหา
ตอเนื่องท่ีตองเรงดําเนินการแกไข ซึ่งจากรายงานคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน            
(O-NET) ปการศึกษา 2558 ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 
พบวา สวนใหญมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 ในทุกกลุมสาระวิชาหลัก โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีมีคะแนนสวนใหญอยูในระดับปานกลางและตํ่า โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวางรอย
ละ 22 - 37  ท้ังนี้ อาจเกิดจากสาเหตุปจจัยหลายประการ เชน ปญหาผูเรียนยังอานเขียนหนังสือไมได/ไมคลอง 
ซึ่งสงผลตอ การเรียนรูในวิชาอื่น ๆ โดยพบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 บางสวนมีปญหาอานไมออก 
เขียนไมได ปญหากระบวนการเรียนการสอนท่ีไมมุงเนนใหเด็กใชทักษะการคิดวิเคราะหและการประยุกตใช 
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ปญหาดานทรัพยากรและงบประมาณท่ีมีอยางจํากัดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก รวมท้ังปญหาดานการขาดแคลน
ครูผูสอน ครูผูสอนท่ีไมตรงวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา เปนตน นอกจากนี้ ในสวนของผลการประเมินคุณภาพภายนอก                   
ของสถานศึกษาท่ีพบวา สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมท้ัง
อุดมศึกษา ไดรับการรับรองมาตรฐานยังตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีขอคนพบจากรายงาน การติดตาม               
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) เกี่ยวกับระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก ท่ีพบวา อาจเปนสาเหตุหนึ่ง                  
ใหการดําเนินงานดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ กลาวคือ ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกยังไมไดรับการยอมรับ
จากบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญ เนื่องจากเห็นวา ระบบการประเมินยังไมเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ท่ีแตกตาง และมุงการประเมินรองรอยจากเอกสารมากเกินไป ซึ่งสะทอนถึงคุณภาพการศึกษาไดเพียงบางสวน  
ทําใหมีอุปสรรคในการพัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพในภาพรวม รวมถึงการสรางวัฒนธรรม
คุณภาพในสถานศึกษา    
  2.5 จากผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ  
พบวา กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู ท้ังในดานการจัดการเรียนการสอนและ            
การการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพเพิ่มข้ึน โดยดําเนินโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหไดคนดี คนเกง
เขาสูวิชาชีพครู เรงพัฒนาครูอยางเปนระบบตอเนื่องผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเปนฐาน ดวยระบบ TEPE Online จัดใหมีโครงการ                            
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน และการรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มข้ึน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบ                  
จากรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 
2559) เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา พบวา ในระดับการศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษามุงพัฒนาครูดานการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมใหมี              
วิทยาฐานะสูงข้ึน โดยมีผลสําเร็จท่ีปรากฏ คือ ครูผูสอนไดรับการพัฒนามากข้ึน ระดับอาชีวศึกษา มีการพัฒนาครู
โดยใชการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน และการฝกอบรมในสถานประกอบการจริง ผลสําเร็จท่ีปรากฏ คือ 
คณาจารยมีทักษะการสอนท่ีเพิ่มข้ึน และผลงานส่ิงประดิษฐของอาจารยสายชางเพิ่มมากข้ึน สวนการศึกษา           
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา ครูทุกคนไดรับการอบรมจากตนสังกัดทุกป  

  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในประเด็นของผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนกับตัวผูเรียนท่ียังไมประสบ
ความสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีกําหนด กลับพบวา ปญหาดานครูเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพ             
ของผูเรียน ซึ่งขอคนพบจากรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ในขางตน พบวา ครูสวนใหญ 
มีคุณวุฒิ วิทยฐานะหรือตําแหนงทางวิชาการ และคุณภาพชีวิตสูงข้ึน แตคุณภาพการเรียนการสอนและ                  
การเอาใจใสตอลูกศิษยยังไมเปนท่ีนาพอใจ โดยผลท่ีควรปรับปรุงในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา การไดรับ
โอกาสในการพัฒนาของครูท่ีสังกัดตาง ๆ เชน เอกชน เอกชนสงเคราะห สังกัดพระปริยัติธรรมยังแตกตางกัน 
หลักสูตรการอบรมยังขาดความยืดหยุน นวัตกรรมท่ีเกิดจากศักยภาพดานความคิดสรางสรรคของครูและผูเรียน           
ยังมีนอย ท้ังนี้ อาจมีสาเหตุปจจัยหลายประการ ไดแก หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะไมสอดคลองกับ                      
สภาพการปฏิบัติงานจริงและผลสัมฤทธิ์ของผู เรียน ครูมีภาระงาน หรือการอบรม หรือกิจกรรมภายนอก                
มากเกินไป หลักสูตรการผลิตครูยังไมเหมาะสม สถาบันผลิตครูไมมีการกํากับติดตามบัณฑิตท่ีออกไปทํางาน                  
และใหการอบรมแบบเขมขนตอเนื่อง ขาดระบบครูพี่เล้ียงดูแลครูใหม ฯลฯ  
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 2.6 จากผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ พบวา              
ผลการเบิกจายงบประมาณท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย อาจมีสาเหตุปจจัยหลายประการ คือ ปญหาดาน                     
การเบิกจายงบประมาณในสวนของงบรายจายประจําท่ีมีวงเงินงบประมาณสูงในบางรายการท่ีตองมีการเบิกจาย
เปนรายเดือนสงผลใหมีผลการเบิกจายตํ่าและลาชา การประมาณราคากลางในบางรายการตองประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทําใหระยะเวลาดําเนินการมีความลาชา ไมสามารถกอหนี้ไดตามกําหนดระยะเวลา                   
ปญหาดานครุภัณฑ เชน ครุภัณฑบางรายการตองมีการประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากมีผูมายื่นซอง             
เสนอราคาเพียงรายเดียว บางรายการอยูในข้ันตอนดําเนินการขออนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑโดยวิธีพิเศษ เปนตน   
ปญหาดานบุคลากร ขาดความรูความเขาใจในข้ันตอนการพัสดุ จึงสงผลใหการดําเนินงานมีความลาชา สงผลตอ
การเบิกจายไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสวนกลางและในพื้นท่ี             
ใหมีความคลองตัว และเปนเอกภาพ พบวา กระทรวงศึกษาธิการมีการเรงรัดดําเนินการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการศึกษาไปยังสวนภูมิภาคท่ีสําคัญ คือ การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค
และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ             
โดยจัดใหสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน ๑๘ แหง ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ี                   
ทําหนาท่ีขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน ๗๗ แหง ปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมาย ในสวนของปญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ซึ่งอยูในระยะเริ่มตนของการเปล่ียนแปลง พบวา มีปญหา
ตาง ๆ ท่ีตองเรงแกไข เชน ปญหาความไมชัดเจนของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ท้ังระเบียบและกฎหมายเดิม           
ท่ียังไมไดมีการแกไข และระเบียบและกฎหมายใหมท่ียังมีปญหาไมชัดเจน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ตามโครงสรางปจจุบันและการบริหารงานบุคคลปญหาความไม ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง                        
การดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ปญหาโครงการสรางและกรอบอัตรากําลังของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดท่ียังไมชัดเจน รวมท้ังปญหาการปฏิบัติงานกับบุคคลในคณะกรรมาการศึกษาธิการจังหวัด               
ท่ีมาจากหลากหลายหนวยงานและไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา ทําใหเกิดความลาชา เปนตน 

 2.7 จากผลการประเมินในยุทธศาสตรท่ี 7 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต พบวา ในดานการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพเพื่อการมีงานทํา          
หรือนําไปประกอบอาชีพ มีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นท่ีไดรับการพัฒนาสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ท้ังนี้ เนื่องมาจากหนวยงานและสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบใหสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน 
เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะดานอาชีพ ใหสามารถ
ประกอบอาชีพพื้นฐานในชุมชน ตลาดแรงงานท้ังในพื้นท่ี นอกพื้นท่ีในประเทศ กลุมอาเซียนและโลกมุสลิม เชน 
จัดต้ังกลุมอาชีพใหเยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดฝกอาชีพ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
และทักษะการประกอบอาชีพใหกับประชาชน ท่ีตองการเดินทางไปทํางานตางประเทศ  จัดกิจกรรมในศูนยฝก
อาชีพชุมชน กิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิตใหกับประชาชน เปนตน 

ในสวนของปญหาการจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ผูเรียนมีปญหา           
ท้ังในดานการอานออกเขียนได และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน โดยในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 
และสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียในวิชาหลักตํ่ากวารอยละ 50 ท้ังนี้  อาจมีสาเหตุปจจัยหลายประการ เชน               
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ปญหาความไมปลอดภัยจากสถานการณความรุนแรงในภาคใตท่ียังคงเกิดข้ึนเปนระยะ ทําใหสถานศึกษาตองหยุด
การเรียนการสอนบอยครั้ง ปญหาดานความเช่ือและคานิยมตามวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในการเลาเรียนศาสนา          
มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนในพื้นท่ี ปญหาดานการประเมินการจัดการศึกษาของรัฐท่ีใชมาตรฐานเดียวกัน 
ท้ังประเทศ ซึ่งไมสะทอนสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีแทจริง ตลอดจนปญหาการขาดการบูรณาการในการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน ซึ่งลวนสงผลกระทบตอโอกาสและคุณภาพในการศึกษาของผูเรียน  

อยางไรก็ตามมีประเด็นสําคัญท่ีสะทอนใหเห็นถึงการเสริมสรางโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใตผานนโยบายและขับเคล่ือนงานท่ีสําคัญ อาทิ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬา
เขาสูระบบการศึกษา ภายใตโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต การจัดทําแผนรักษา
ความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาหมูบานครูแบบยั่งยืน กอสรางรั้วและ
ปรับปรุงภูมิทัศน การปรับปรุงซอมแซม/กอสรางบานพักครูทดแทนท่ีชํารุดทรุดโทรม เพื่อเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี เปนตน 

2.8 จากผลการประเมินในยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 
พบวา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีความมีความต่ืนตัวและใหความสําคัญกับ   
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนเปนอยางมาก ดังผลความสําเร็จท่ีปรากฏ คือ การเขารับ                    
การพัฒนาทักษะทางภาษา/ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากร
ทางศึกษาท่ีสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ เนื่องมาจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยหนวยงานตางๆ ไดใหความสําคัญและรวมจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนผานโครงการตางๆ เชน โครงการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN โครงการสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุม
ประเทศอาเซียน การประสานสรางความสัมพันธอันดี สรางความรวมมือทางดานการศึกษาการแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
ประเทศเพื่อนบาน เปนตน 

   ในสวนประเด็นท่ีเปนปญหาจําเปนตองเรงแกไขดําเนินการ คือ นักเรียนยังขาดทักษะ                 
ทางดานภาษาอังกฤษ โดยพบวา คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติในกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ                    
ในทุกชวงช้ันยังตํ่ากวารอยละ 50 ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจากปญหาการขาดแคลนครูผูสอนภาษาอังกฤษ               
ครู ท่ีมีอยูยังขาดความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีพบวา ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษสวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับ B2  

2.9 จากผลการประเมินในยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา            
ใหทันสมัย พบวา มีการพัฒนาสถานศึกษาผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายรูปแบบ เพื่อเสริมสราง
โอกาสและคุณภาพการศึกษาใหกับผูเรียน ดังผลสําเร็จท่ีปรากฎ คือ การนําเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางการ
ผานดาวเทียมมาใชในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กและการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ ดวยการพัฒนาเว็บไซตใหเปนหองเรียนคุณภาพ มีคลังส่ือ 
คลังขอสอบ หองสมุด และการพัฒนาครูในรูปแบบออนไลน ทําใหนักเรียนไดรับโอกาสในการเรียนรูจากการสอน
ของครูเกง มีคุณภาพ ครูและนักเรียนไดเขาถึงส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ท่ีทันสมัยสอดคลองกับ                
ความตองการ และสถานศึกษาไดรับการบรรเทาปญหาเรื่องการขาดแคลนครู มีครูไมครบช้ัน ซึ่งจากการ
ดําเนินงานดังกลาว สงผลใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการโดยรวมดีข้ึน โดยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2558 พบวา โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 
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และมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) เพิ่มสูงข้ึน แสดงใหเห็นวา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มีสวนสําคัญในการลดความเหล่ือมลํ้า สรางโอกาสในการ
เขาถึงการบริการทางการศึกษาของรัฐ และยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเพิ่มข้ึน ซึ่งการดําเนินการโครงการ
ดังกล าว  เปนการ ดําเนินการ ท่ีสอดคลองกับขอ ส่ังการของหัวหนาคณะรั กษาความสงบแห งชา ติ                                
ท่ีใหกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบปญหา               
ขาดแคลนครู ครูไมครบช้ัน ครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอก โดยการขยายผลโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล             
ผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กท่ัวประเทศไปสูการปฏิบัติ                     
อยางจริงจัง  และการขยายผลจาก DLTV ไปสูการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT)  

ในสวนของปญหาการดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ยังมีขอจํากัดในเรื่อง
ความทันสมัยและความพอเพียงของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีอยูหางไกล                       
ความไมมั่นคงของระบบโครงการสรางพื้นฐาน การขาดชํารุดบกพรอง สงผลตอการเช่ือมโยงระบบเครือขาย 
ปญหาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลท่ียังขาดความเปนเอกภาพระหวางหนวยงาน ซึ่งสงผลตอการนําขอมูล
สารสนเทศไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ท้ังนี้จาก (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในระหวางป 2554 – 2556 ไดระบุถึงปจจัยท่ีเปนปญหาอุปสรรค              
ตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เชน นโยบายการเมืองระดับประเทศมีความ
เปล่ียนแปลงบอย เกิดการเปล่ียนแปลงรัฐบาล ทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง การดําเนินงานหลายอยางไมเปนไป
ตามแผนงานท่ีวางไวเดิม โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ยังไมสามารถรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีความ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จึงตองใชงบประมาณสูงข้ึนในการลงทุนดานอุปกรณเครื่องมือ ซอฟตแวร และการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพทันตอการเปล่ียนแปลง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน  

1. ดานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน ควรดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 ควรมีการจัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดและการติดตาม

ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานแผน เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรดานแผน ซึ่งเปนกลไกล
สําคัญในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 

1.2 ควรมีการกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองขับเคล่ือนสูการปฏิบัติในแตละป                
อยางชัดเจน เพื่อหนวยงานไดสามารถนําแผนสูการปฏิบัติไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด แมวาในระหวางป 
จะมีการปรับเปล่ียนนโยบายหรือจุดเนนการดําเนินการในบางเรื่อง และจําเปนตองปรับแผนงาน/โครงการ                
เพื่อรองรับ                   

1.3  ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกในการกํากับ ติดตามประเมินผล การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
อยางจริงจังตอเนื่อง รวมท้ังมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อผลักดันแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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 2. ดานการขับเคลื่อนงาน/โครงการภายใตยุทธศาสตรสูการปฏิบั ติ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ                 
ตามเปาหมายท่ีกําหนด ควรดําเนินการ ดังนี้ 

  2.1  ประเด็นการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับนักเรียน ควรดําเนินการ ดังนี้ 
    2.1.1 มีจัดทําระบบการประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของ         
ทุกฝายไดเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด  
   2.1.2 กําหนดแนวทางและแผนงานอื่น ๆ เพื่อรองรับ/เปนทางเลือกในการขับเคล่ือน
งาน/โครงการ หากหนวยงานไดรับงบประมาณไมเพียงพอ หรือการไดรับงบประมาณมีความลาชากวากําหนด  
   2.1.3 มีการวางแผนการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการเปนระยะ เพื่อให
ทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงาน รวมท้ังการใหขอมูลยอนกลับไปยังหนวยงานเพื่อไดรับทราบถึงสถานะ              
การกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน 

 2.2 ประเด็นผูพิการและผูดอยโอกาสยังขาดโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ ควรดําเนินการ ดังนี้ 

   2.2.1 หนวยงานระดับนโยบายควรมีการส่ือสารสรางความรู ความเขาใจรวมกัน
ระหวางองคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครองเกี่ยวกับการขับเคล่ือนการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษาและการประกอบอาชีพใหกับผูพิการและผูดอยโอกาส  

   2.2.2 ควรมีมาตรการในการสรางแรงจูงใจ ยกยองหนวยงาน/สถานประกอบการ/
ประชาชน ท่ีมีการดําเนินการเพื่อสรางโอกาสใหกับผูพิการและผูดอยโอกาสท้ังในดานการศึกษา การมีอาชีพ หรือ
ดานอื่น ๆ ใหปรากฏตอสาธารณชนอยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อใหเห็นเปนแบบอยางและเปนการสราง
แรงจูงใจในการทําดีเพื่อสังคมตอไป  

 2.3 ประเด็นดานการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับผูเรียน ควรดําเนินการ ดังนี้ 
   2 .3 .1  ควรมี กา ร จัด ทําแผนด านการบริ หาร จัดการงบประมาณเกี่ ย วกั บ                        

เรื่องทุนการศึกษาอยางชัดเจน โดยนําบทเรียน/ปญหา/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการท่ีผานมา                  
มาวางแผน/ปรับระบบการบริหารจัดดานงบประมาณท้ังในดานความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนและแนวทางแกไขปญหา 
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนด   

   2.3.2 ในกรณีกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ควรมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
กับองคกรนายจางท้ังภาครัฐและเอกชนในการดําเนินการติดตามหนี้สินจากผูกูยืมเงินทุนการศึกษา  

 2.4 ประเด็นคานิยมในการเรียนสายสามัญมากกวาสายสายอาชีพ และภาพลักษณ                     
ดานอาชีวศึกษา รวมท้ังการเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ควรดําเนินการ ดังนี้ 
   2.4.1 ภาครัฐควรกําหนดนโยบายสง เสริมการศึกษาตอสายอาชีพให ชัดเจน                 
สรางแรงจูงใจในการศึกษาตอสายอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาเสนทางความกาวหนาทางวิชาชีพ ประกันการมี            
งานทําใหผูสําเร็จการศึกษา เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ 
จัดสรรเงินกูยืม/สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาใหเพียงพอ และสนับสนุนโครงการใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
โดยเช่ือมโยงกับความตองการกําลังคนของสถานประกอบการ  
   2.4.2 ควรกําหนดนโยบายใหหนวยงาน/สถาบันการศึกษามีการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางหนวยผลิต หนวยใชกําลังคน และภาคสวนท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนในแตละพื้นท่ีใหมากข้ึน         
เพื่อกําหนดทิศทางความตองการ วิเคราะหและวางแผนการผลิตละพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการ
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
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  2.5 ประเด็นดานคุณภาพของผูเรียนและสถานศึกษา ซึ่งยังอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด 
ควรดําเนินการ ดังนี้ 
   2.5.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนการวัดและประเมิน และ
ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาวการณปญหาดานการศึกษา และกาวทันความกาวหนา           
ทางวิทยาการ ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง  
   2.5.2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูผูสอน และสถานศึกษาในประเด็นท่ีเปนปญหาสําคัญ
เรงดวน ซึ่งสะทอนมาจากผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก และการประเมินจากนานาชาติ และ
นํามาสูการจัดทําแผนงาน/โครงการ ท่ีตองเรงรัดดําเนินการในปตอไป   
   2.5.3 กําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนาครูท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 
โดยเฉพาะครูในสาขาท่ีขาดแคลน  
   2.5.4 สรางทางเลือกท่ีหลากหลายในการพัฒนาครู ดวยวิธีการท่ีไมกระทบตอการจัด           
การเรียนการสอนในโรงเรียน   
   2.5.5 ควรจัดใหมีสถาบันท่ีดําเนินการดานการพัฒนาและสงเสริมครู คณาจารยและ          
บุคลากรทางการศึกษาเปนการเฉพาะ เพื่อทําหนาท่ีดําเนินงานวิชาการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารูปแบบ               
การอบรมครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเหมาะสม รวมท้ังควรกําหนดแนวทางการปรับปรุงระบบและ
วิธีการประเมินความกาวหนาของครู โดยใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ท่ีเกี่ยวของกับผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
   2.5.6 จัดทําระบบฐานขอมูลดานการศึกษาใหมีความเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน และ
เช่ือมโยงเปนระบบเดียวกัน เพื่อการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.6 ประเด็นการเบิกจายงบประมาณของกระทรวงไมสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จ            
ตามเปาหมายท่ีกําหนด ควรมีการกําหนดกลไกหรือมาตรการในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณอยางจริงจังและตอเนื่อง และควรมีฝายประสานงานเพื่อใหคําช้ีแนะแนว
ทางการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานดานงบประมาณ 
 2.7 ประเด็นการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูภูมิภาคยังขาดประสิทธิภาพ                    
การดําเนินการในเรื่องนี้ในระยะตอไป ควรมีมาตรการหรือกลไกในการเรงรัดผลักดันการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับการบริหารจัดการและการกระจายอํานาจ โดยคํานึงการมีสวนรวมของทุกฝาย 
ตลอดจนการเรงประชาสัมพันธกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ท่ีประกาศใช และแนวทางการปฏิบัติตามภารกิจ              
ขององคกร โดยกระจายไปยังกลุมผูท่ีเกี่ยวของทุกระดับอยางท่ัวถึง เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ                 
ท่ีตรงกัน 
 2.8. ประเด็นคุณภาพผูเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังการอานออกเขียนไดและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า ควรดําเนินการ ดังนี้ 
   2.8.1 ควรมีขอเสนอเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ท่ีเหมาะสม เพื่อลดปญหาและพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพใหสอดคลองกับบริบท เอกลักษณ                      
ของสถานศึกษาท่ีมีความแตกตาง และอัตลักษณของชุมชนทองถ่ิน  
   2.8.2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยและพัฒนาการศึกษาอิสลาม          
ในพื้นท่ีใหมีมาตรฐานท้ังในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
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   2.8.3 การเพิ่มชองทางการเรียนรูท่ีหลายหลาย โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีตาง ๆ          
เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียน การเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาชนในพื้นท่ี ดวยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาท้ังในสายสามัญและสายอาชีพ การจัดให                     
มีสถานศึกษาเฉพาะทางท่ีสงเสริมความสามารถพิเศษในดานอื่น ๆ ของผูเรียน เชน ดานกีฬา ดานดนตรี หรือ          
ดานอาชีพ เปนตน  
 2.9 ประเด็นคุณภาพของผูเรียนทางดานภาษาอังกฤษยังอยูในระดับตํ่า ควรดําเนินการ ดังนี้ 
   2.9.1 ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับวิธีการ
เรียนท่ีเนนการส่ือสาร โดยใชกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเปนกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ท้ังในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ      
การวัดผล การพัฒนาครู  
   2.9.2 กําหนดเปาหมายการเรียนรู รวมท้ังพัฒนารูปแบบส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีสอดคลองกับบริบทของผูเรียนตามถนัดและความสนใจ  

 2.10 ประเด็นการดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีขอจํากัดในดานความทันสมัย
และความพอเพียงของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรดําเนินการ ดังนี้ 
   2.10.1 มีการกําหนดแผนงานและแนวทางการบูรณาการสารสนเทศดานการศึกษา
ระหวางหนวยงานอยางชัดเจน  
   2.10.2 มีการจัดต้ังหนวยงานกลางในประสานความเช่ือมโยงของระบบและสารสนเทศ
ระหวางหนวยงานใหมีความเปนเอกภาพ  
   2.10.3 สงเสริมการบูรณาการโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรเครือขาย รวมท้ัง
เครื่องมืออุปกรณและระบบสารเทศท่ีมีประสิทธิภาพจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การนําแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ มีความสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผน            
ซึ่งผูบริหารระดับนโยบาย ผูบริหารระดับหนวยงาน ควรใหความสําคัญต้ังแตกระบวนการจัดทําแผน การนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ และการกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมท้ังการสนับสนุนงบประมาณ              
แกหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักภายใตแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีสอดคลองกับเปาหมายและ             
บรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 2. การวางกรอบแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ การพิจารณาแผนงาน/
โครงการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงท่ีชัดเจน และแผนงาน/โครงการท่ีรองรับการปรับแผน
จากการเปล่ียนแปลงในมิติตาง ๆ จะเกิดข้ึนในอนาคต เชน การปรับเปล่ียนโยบาย การแกปญหาท่ีเกิดข้ึน               
เฉพาะหนา/เฉพาะกิจ เปนตน รวมท้ังแผนการเบิกจายงบประมาณใหมีความสอดคลองกับ การนําแผนสูการปฏิบัติ  
ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติใหไดผลสําเร็จ  

3. มีการส่ือสารในองคกรในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําแผน                   
สูการปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมาย ภายใตการมีสวนรวมของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู
ไปกับการเสริมสรางองคความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนัก
ถึงความสําคัญของแผนปฏิบัติราชการกระทรวง กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน                      
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ท่ีมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวง การนําแผนสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตลอดจน
การประเมินความสําเร็จของแผนงาน/โครงการระดับหนวยงานท่ีสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ                    
ระดับกระทรวงไดอยางแทจริง  

4. การพัฒนาระบบและกลไกในการกํากับ ติดตามประเมินผลตามตัวบงช้ีในทุกยุทธศาสตร ท้ังในมิติ
ระดับกระทรวงและระดับหนวยงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังระบบและกลไกลการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารจัดการในระดับนโยบายและระดับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ    

5. การสงเสริมใหมีการนําผลการประเมินในสวนท่ีเปนประเด็นปญหาและความสําเร็จมาเปนฐานขอมูล 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในระยะตอไป ท้ังในสวนของการกําหนดนโยบาย                   
การจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การนําแผนสูการปฏิบัติและการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานดานการศึกษาไดอยางแทจริง 

 ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินคร้ังตอไป  

 1. ควรมีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการเก็บ
ขอมูลในกลุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ เพื่อใหได
ขอมูลท่ีครอบคลุมสะทอนความคุมคา การมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน            
ตามแผนปฏิบัติราชการได 
 2. แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินผล ควรมีความหลากหลายครอบคลุม อาทิ ขอมูลจากรายงานผล              
การดําเนินงานตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลของหนวยงานในโครงการสําคัญ ขอมูลจากการวิจัย ขอมูล
สถิติทางการศึกษาและสถิติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสามารถสะทอน/มีความเช่ือมโยงกับการดําเนินงานดานการศึกษา 
เปนตน 
 3. ควรมีการประเมินผลแผนงาน/โครงการดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลในมิติตาง ๆ                
อยางรอบดานเปนเพื่อใชประกอบการวิเคราะห สังเคราะหผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการใหมีความครบถวน
สมบูรณเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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