
                     
                     
                   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย 
และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ              ความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์  
ผู้เรยีนได้รบัการพฒันาให้มีความรูคู้ค่ณุธรรมอย่างมีคณุภาพ ทัว่ถึงและเสมอภาค เปน็ก าลงัคนที่มีทกัษะและศกัยภาพรองรบัการพฒันาประเทศ ทีส่อดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 

5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพือ่ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ) 
 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น 2. คนไทยไดร้ับโอกาสในการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ  
 

เป้าประสงคห์ลัก  
30. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

31. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม
แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

 

20. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพ่ิมขึ้น  
21. การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
22. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ด้วยระบบ DLIT DLTV และ ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
23. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพ่ิมขึ้น 
24. จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ราการออกกลางคันของผู้เรียน 
25. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ

พัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
26. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบัน

สามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

27. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาส 
28. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่ ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
29. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือ

ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 

1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ* 
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา* 
3. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษานอกระบบ 
5. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา* 
7. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา* 
8. โครงการ : พัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 
5. โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  
6. ผลผลิต : โครงการพัฒนามหาวิทยาไซเบอร์ไทยเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด 
7. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
8. โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9. ผลผลิต : โครงการสนับสนุนทุนเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 

1. โครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชด าริ 
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
4. โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
5. โครงการ : ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจสร้างจิตส านึกเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความตระหนักในการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนในสถานศึกษาและชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ* 
2.ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา* 
3. โครงการ : สร้างความเข้มแข็งในกรจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างทักษะ
วิชาชีพแนวใหม่ในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม 
4. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา 
5. โครงการ : พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา* 
7. ผลผลิต : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
8. ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
สถานภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
9. โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
10. โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
11. ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

 

3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาของประชาชน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1. โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษา  ใน
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. โครงการ: พัฒนาอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
3. โครงการ :พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน 
4. โครงการ : บริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
5. ผลผลติ : นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการ
อุดหนุน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ การธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบ
และชายแดน ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 

3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชายขอบและชายแดนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงาน
ท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ 

 
 

 
2. เสรมิสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษาของประชาชน 

4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

5. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของพื้นที่และประเทศ 

3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจายอ านาจ 

สู่ภูมิภาค 

4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาประเทศใน

อนาคต 
6. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน

การศึกษาของ IMD ดีขึ้น     
7. จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
8. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

สายอาชีพได้รับการพัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถ
น าไปประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตได้     

9. จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐท์ี่เสนอขอจดสิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 

10. สัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณา
การการเรียนกับการท างาน (Work Integrated 
Learning : WIL) เพ่ิมขึ้น 

32. จ านวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษา  

33. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ  
34. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ

ปรับบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

35. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วน
ที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความ
ต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ประเทศ 

11. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50 
เพ่ิมขึ้น 

12. ร้อยละของจ านวนนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น 

13. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้น 
14. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม 

จริยธรรม      
15.มีระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
16. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้น  
17 ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

18. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
19. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับ

การศึกษา 
20.  

1. โครงการ : ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 
2. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
3. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
4. ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
5. โครงการ : การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
6. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
7. โครงการ : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาเพื่อ
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
8. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
9. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและ
ครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 
 

 

1. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา* 
2. โครงการ : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
5. โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน* 
6. ผลผลิต : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ 
7. โครงการ : โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน 
 
 
 

 

ผลผลิต/โครงการ
เทียบเท่าผลผลิต 

 
1การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 

 
3. เพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 หมายเหมายเหตุ  * ผลผลิต/โครงการ ทีต่อบสนองมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 
 

2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนและการกระจายอ านาจสู่ภมูิภาค 

แผนงาน งปม. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนพื้นฐาน : 2,712.3491 
 แผนยุทธศาสตร์ : 337.8803 
 แผนบูรณาการ 3,974.7003 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพื้นฐาน : 66,371.4502 
 แผนยุทธศาสตร์ : 38,255.4293 
 แผนบูรณาการ 72,958.6847 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพื้นฐาน :19,181.3981 
 แผนยุทธศาสตร์ : 6,867.2263 
 แผนบูรณาการ 22,557.2214 
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 แผนพื้นฐาน : 59,909.3447 
 แผนยุทธศาสตร์ :  83,686.5752 
 แผนบูรณาการ 1,391.3269 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพื้นฐาน : 5,622.0328 
 แผนยุทธศาสตร์ : 6,549.6626 
 แผนบูรณาการ 1,255.2513 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพื้นฐาน : 109.3309 
 แผนยุทธศาสตร์ : 112.0112 
 แผนบูรณาการ 836.8140 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทเทียบเท่าระดับสากลเทียบเท่าระดับสากล 

 

4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศกัยภาพก าลงัคน 
 

4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน 
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 


