
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

####### 8,367.7271 8,537.7482 5,840.2276 33,449.1291

37.7952 79.5342 35.6042 3.0149 155.9485

4.5080 16.1265 2.1332 1.3349 24.1026

4.5080 16.1265 2.1332 1.3349 24.1026 ศธภ.15 
เชียงใหม/่สช.

0.9500 8.7393 1.5012 1.3349 12.5254

1. โครงการแกนน าเยาวชนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอตัลักษณ์ของ
ท้องถิ่น/กลุ่มจงัหวัด

1. เพื่อสร้างแกนน า
เยาวชนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตาม
บริบทอตัลักษณ์ของ
ท้องถิ่น/กลุ่มจงัหวัด 
2. เสริมสร้างพื้นฐานทุน
ทางสังคมและทุนทาง
ธรรมชาติให้เกดิความ
ย่ังยืนและเพื่อบรรยากาศ
ความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
การท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุน

เยาวชนและ
บุคลากรใน
พื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค
 1-18 รวม
ทั้งส้ิน 2,380 คน

ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 1-18

 1. ร้อยละของเยาวชนและบุคลากร ที่เขา้
รับการพัฒนา มคีวามรู้  ความเขา้ใจใน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ   ที่ 21 
(ร้อยละ 80)
 2. จ านวนเยาวชน และบุคลากรที่เขา้ร่วม
โครงการฯ (2,380 คน)

0.9500 8.7393 1.5012 1.3349 12.5254  ต.ค.60-
ก.ย.61

ศธภ.15 
เชยีงใหม่

3 1 4 4

3.5580      7.3872      0.6320      0.0000 11.5772    สช.

1. โครงการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้  
     สะเต็มศึกษา (STEM Education)

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จดักระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) โดย
สร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบสหวิทยาการ ในการ
จดัทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ

1. จ านวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นโรงเรียนเครือขา่ยสะเต็มศึกษา (223
 โรง)     
2. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเครือขา่ย
สะเต็มศึกษาสูงขึ้น (ร้อยละ 3)

      0.3553       3.8061              4.1614 ต.ค. 60 - 
ม.ีค. 61

สช. 3 1 4 1

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : พัฒนาหลกัสตูร กระบวนการเรียน การสอน การวดัและประเมินผล

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวชิาผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้

กิจกรรมหลกั : การสง่เสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมหลกั : สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรูใ้นสถานศึกษาเอกชน

แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ 
เป้าหมายแผนงาน :  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูข้ึน มีทักษะในการคิดวเิคราะห์ และการเรียนรูต้ลอดชีวติอยา่งทั่วถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวยั และมีศักยภาพที่สอดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

รวมงบประมาณ

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง

ศธภ.15 เชียงใหม/่ สช./สนย./สนง.ศธภ./สนง.ศธจ./กศน./
ศทก./สต.

ตัวช้ีวดั/
ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. ยกระดับการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และ  
พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์

223 โรง

2. โครงการขบัเคล่ือนนโยบาย ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้

เพื่อให้โรงเรียนเอกชน
สามารถจดักระบวนการ
เรียนรู้รูปแบบใหมร่วมทั้ง
การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาและจดักจิ
กจิกรรมสร้างสรรค์ที่
ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน

400 โรง โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ

ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนที่เขา้รับการ
พัฒนาสามารถจดักระบวนการเรียนรู้และ
กจิกรรมสร้างสรรค์ที่ครอบคลุม 4 H (ร้อย
ละ 80)

      0.3128       0.6913       0.6320        1.6361 ต.ค. 60 - 
ม.ิย. 61

สช. 3 1 4 1

3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา "โรงเรียนคุณธรรม"

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนสามารถออกแบบ
และจดัการเรียนรู้ควบคู่
กบัการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

600 โรง โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ

1. จ านวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา
เป็นโรงเรียนคุณธรรม (600 โรง)           
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่เขา้
ร่วมโครงการมกีจิกรรมการปฏิบัติตนที่
สะท้อนการมคุีณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 80)

      1.7070       1.7069        3.4139 ต.ค. 60 - 
ม.ีค. 61

สช. 3 1 4 1

4. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียน
การสอนลูกเสือในสถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนสามารถจดักจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ความมวิีนัย 
ความรับผิดชอบ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผ่านกระบวนการลูกเสือได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ

จ านวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการส่งเสริม
ให้จดักองลูกเสือได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
(320 โรง)

      1.1829       1.1829        2.3658 ต.ค. 60 - 
ม.ีค. 61

สช. 3 1 4 1
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

     31.3698      60.9220     31.7910 0.0000    124.0828

     31.3698      60.9220     31.7910 0.0000    124.0828
31.3698 60.9220 31.7910 0.0000 124.0828   

1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจดัท ารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานกบัอาชวีศึกษาและอดุมศึกษา
  1.1 ประชมุชี้แจงการด าเนินโครงการ
  1.2 จดักจิกรรมพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชวี 
ศึกษาและอดุมศึกษาในระดับจงัหวัด

เพื่อพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
อาชวีศึกษาและอดุมศึกษา
ที่สอดคล้องกบับริบทของ
พื้นที่ระดับจงัหวัดและ
ภูมภิาค

1. มกีารพัฒนา
รูปแบบและ
แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกบั
อาชวีศึกษาและ
อดุมศึกษาใน
ระดับจงัหวัด 
จ านวน 77 

จ านวน 95 พื้นที่ 
(77 จงัหวัด และ 
18 ภาค)

1. จ านวนพื้นที่ในการพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
อาชวีศึกษาและอดุมศึกษา
(จ านวน 95 พื้นที่ (77 จงัหวัด และ 18 
ภาค))

31.3698 60.9220 31.7910 124.0828 ต.ค. 60
- ม.ิย. 61

สนย./สนง.
ศธภ./สนง.

ศธจ.

3 1 4 1

  1.3 จดักจิกรรมพัฒนารูปแบบในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชวีศึกษาและ
อดุมศึกษาในระดับภาค

  1.4 นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล
การด าเนินงานของ ศธจ. และ ศธภ.

  1.5 ประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

0.2374 0.8057 0.0000 0.0000 1.0431

0.2374 0.8057 0.0000 0.0000 1.0431 สช.
0.2374 0.8057 0.0000 0.0000 1.0431

1. โครงการประเมนิคุณภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ

เพื่อประเมนิความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  ในด้านภาษา 
(Literacy)  ด้านค านวณ 
(Numeracy)

350 โรง (กทม.) โรงเรียนชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่
สมคัรใจเขา้รับการประเมนิความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ได้รับการ
ประเมนิความสามารถพื้นฐาน ในด้านการ

0.2374 0.8057 1.0431 ต.ค. 60 - 
ม.ีค. 61

3 1 4 1

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรมหลกั : สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรูใ้นสถานศึกษาเอกชน

สนย./สนง.ศธภ./สนง.ศธจ.

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 2. ร้อยละของความรูค้วามสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ร้อยละ 75 ข้ึนไป) 

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรมหลกั : การสง่เสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (National Test) ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 3 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 และด้านเหตุผล 
(Reasoning Abilities) 
ของนักเรียนชั้นป.3

อา่น (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy)
 และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 
(ร้อยละ 100)

      1.6800       1.6800       1.6800       1.6800       6.7200

      1.6800       1.6800       1.6800       1.6800        6.7200 สนย.

1.6800      1.6800      1.6800      1.6800             6.7200
1. การพัฒนาชดุเคร่ืองมอืมาตรฐาน
ระดับชาติส าหรับประเมนิคุณธรรม 
จริยธรรม และ ความเป็นพลเมอืงของ
ผู้เรียนทุกชว่งชั้น

1. เพื่อสร้างและพัฒนาชดุ
เคร่ืองมอืมาตรฐานระดับ 
ชาติส าหรับประเมนิ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมอืงของ
ผู้เรียน ในระดับชั้นประถม
 ศึกษามธัยมศึกษา และ
อดุมศึกษา
2. เพื่อหาคุณภาพและ
เกณฑ์ปกติ (norm) ของชดุ
เคร่ืองมอืมาตรฐานส าหรับ
ประเมนิคุณธรรมจริยธรรม
 และความเป็นพลเมอืง
ของผู้เรียน

1. นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 3 จ านวน 
1,000 คน 
2. นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 6 จ านวน  
1,000 คน 
3. นักเรียน
ระดับชั้นมธัยม 
ศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 1,000
คน  

ทั้ง 4 ภูมภิาคทั่ว
ประเทศประกอบด้วย  -
 ส่วนกลาง  
 - ส่วนภูมภิาค

เชิงปริมาณ  
 - ชดุเคร่ืองมอืมาตรฐานส าหรับประเมนิ
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็น 
พลเมอืงของผู้เรียน มคุีณภาพ ผ่านเกณฑ์ 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ของเคร่ืองมอืที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 
1. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกกลุ่ม
ที่มคุีณธรรม จริยธรรม 
 2. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกกลุ่ม
ที่มคีวามเป็นพลเมอืงของ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มคุีณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมอืง

1.6800 1.6800 1.6800 1.6800 6.7200 1 ต.ค.60- สนย. 3 1 4 1

ในระดับชั้นประถมศึกษา
มธัยมศึกษา อาชวีศึกษา 
และอดุมศึกษา 
3. เพื่อประเมนิคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็น
พลเมอืงของผู้เรียน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา อาชวีศึกษา 
และอดุมศึกษา โดยชดุ
เคร่ืองมอืมาตรฐาน

สูงกว่าเกณฑ์เชงิคุณภาพ
ผลการประเมนิคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมอืงของผู้เรียน
ค่าเป้าหมาย
ผลการประเมนิของผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกดั สป. มคีวามน่าเชื่อถอื

53.3999 1.8020 5.2025 0.8250 61.2294แนวทางการด าเนินงานที่ 2 : สง่เสริมการผลติและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 5 จ านวนรูปแบบ/ชุดเครือ่งมือการประเมินคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา (5 รูปแบบ/ชุดเครือ่งมือ)

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้

กิจกรรมหลกั : การสง่เสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

53.3999 1.8020 5.2025 0.8250 61.2294

53.3999 1.8020 5.2025 0.8250 61.2294 กศน./สช.
0.8250 0.8250 0.8250 0.8250 3.3000

1. โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการ
สอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
  1.1 กจิกรรมหลัก
      1) ทดสอบวัดระดับภาษาองักฤษ 
เพื่อจดักลุ่มครู กศน.และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ที่
จะเขา้รับการอบรมต้นแบบการสอน
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
      2) อบรมตามโครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร (Boots Camp)

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารกบัครูผู้สอน
ภาษาองักฤษ และ
บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอน 
2. เพื่อปรับกระบวนทัศน์
ครู กศน. ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้วิชา
ภาษาองักฤษ

ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอน จ านวน 110 คนส านักงาน กศน. ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมภิาค

1. ครู กศน. ต้นแบบการสอนเพื่อการ
ส่ือสารภาษาองักฤษสามารถเป็นวิทยากร
แกนน าได้ จ านวน 110 คน
2. ร้อยละ 80 ของครู กศน. ทั่วประเทศ 
สามารถจดักระบวนการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
 เพื่อการส่ือสารได้อย่างสอดคล้องกบั
บริบทของผู้เรียน

        0.8250         0.8250        0.8250         0.8250          3.3000 ต.ค.60-
ก.ย.61

กศน. 2 3 6 3

      52.5749         0.9770        4.3775 0.0000        57.9294

1. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียน
เอกชน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
จดัการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนเอกชน ให้
สามารถเป็นผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ผู้กระตุ้นแรงจงูใจ 
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้
ค าปรึกษาและชี้แนะ

โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ

จ านวนครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้สร้างแรง
บันดาลใจ ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ 
(32,620 คน)

      52.5294        52.5294 ต.ค. - ธ.ค.
 60

สช. 2 3 6 3

2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนสามารถปรับ
กระบวนการจดัการเรียนรู้
ด้านภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารได้มาตรฐานตาม

180 คน โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ

จ านวนครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ
พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ด้าน
ภาษาองักฤษตามกรอบอา้งองิ
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่เป็นสากล
 (180 คน)

        0.0455         0.9770        4.3775          5.4000 ต.ค. 60 - 
ม.ิย. 61

สช. 2 3 6 3

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 2. ร้อยละของครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู ้ผู้กระตุ้น
แรงจงูใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้ค าปรึกษา และช้ีแนะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและสามารถน าความรู ้    ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ 
(ร้อยละ 80)

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมหลกั : พัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

กิจกรรมหลกั : พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรอบอา้งองิความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษที่เป็น
สากล

3.0395 5.4943 3.2693 0.0000 11.8031

3.0395 5.4943 3.2693 0.0000 11.8031

3.0395 5.4943 3.2693 0.0000 11.8031

3.0395 5.4943 3.2693 0.0000 11.8031

1. โครงการพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอื
การผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับ
จงัหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
   1.1 ประชมุชี้แจงการด าเนินโครงการ
   1.2 จดักจิกรรมพัฒนาเครือขา่ยความ
ร่วมมอืการผลิตและพัฒนาก าลังคนตาม
รูปแบบประชารัฐ

เพื่อพัฒนาเครือขา่ย
ความร่วมมอืการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในระดับ
จงัหวัดตามรูปแบบประชา
รัฐ

จ านวน 18 จงัหวัด 
ได้แก ่(1) จงัหวัด
ขอนแกน่ 
(2) จงัหวัดชมุพร 
(3) จงัหวัดเชยีงใหม ่
(4) จงัหวัดนครปฐม 
(5) จงัหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด : จ านวนเครือขา่ยความร่วมมอืการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับจงัหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐ
(18 เครือขา่ย)

3.0395 5.4943 3.2693 11.8031 ต.ค. 60 
- ม.ิย. 61

สนย./สนง.
ศธภ./สนง.

ศธจ.

3 1 4 3

   1.3 ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผล
การด าเนินกจิกรรมพัฒนาเครือขา่ยฯ 
ของจงัหวัดที่เป็นพื้นที่น าร่อง
    1.4 นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค

(6) จงัหวัดน่าน 
(7) จงัหวัดบุรีรัมย์ 
(8) จงัหวัดปราจนีบุรี 
(9) จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
(10) จงัหวัดพังงา

   1.5 ประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา
เครือขา่ยความร่วมมอืการผลิตและ

(11) จงัหวัดพิษณุโลก 
(12) จงัหวัดเพชรบุรี 
(13) จงัหวัดระยอง

พัฒนาก าลังคน
ตามรูปแบบประชารัฐ

เครือขา่ยความ
ร่วมมอืการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนใน
ระดับจงัหวัด
ตามรูปแบบ
ประชารัฐ 

(14) จงัหวัดเลย 
(15) จงัหวัดสกลนคร 
(16) จงัหวัดสงขลา 
(17) จงัหวัดสิงห์บุรี 
(18) จงัหวัด
อบุลราชธานี

สนย./สนง.ศธภ./สนง.ศธจ.

แนวทางการด าเนินงานที่ 3 : สง่เสริมการผลติและพัฒนาก าลงัคนที่สอดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 4. จ านวนเครือข่ายภาคประชาสงัคมในการมีสว่นร่วมด้านการจดัการศึกษาตามรูปแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน(7 
เครือข่าย)

โครงการ : โครงการสง่เสริมการผลติและพัฒนาก าลงัคน

กิจกรรมหลกั : การสง่เสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

14.1498 153.8898 160.3728 8.8497 337.2621

7.0734 8.8972 10.7210 5.2497 31.9413

7.0734 8.8972 10.7210 5.2497 31.9413 ศทก./กศน.

3.6475 5.4713 7.2951 1.8238 18.2377
1. โครงการศูนย์กลางการให้บริการ ส่ือ
เพื่อการจดัการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชวิีต

1. เพื่อสร้างศูนย์กลางการ
ให้บริการส่ือเพื่อการจดัการ
เรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชวิีต 
2. เพื่อเชื่อมโยงขอ้มลู
เนื้อหาสาระทางการศึกษา 
(Content) และ

กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละของประชาชนทั่วไปเขา้ถงึการ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางส่ือเทคโนโลยี
ดิจทิัลเพื่อการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว ทุก
สถานที่ เวลา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวิีต
อย่างมคุีณภาพ ( ร้อยละ 80)

3.6475 5.4713 7.2951 1.8238 18.2377 ต.ค.60 - 
ก.ย. 61

ศทก. 4 2 4 5

องค์ประกอบย่อยส าหรับ
ประกอบการท าส่ือเนื้อหา
ทางการศึกษา (Content 
Object) กบัศูนย์กลาง
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้

3. เพื่อขยายโอกาสและ
สร้างความเท่าเทียม เสมอ
ภาค ลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา
4. เพื่อสร้างชอ่งทางในการ
เผยแพร่และเขา้ถงึส่ือการ
เรียนรู้ ขอ้มลูสารสนเทศ 
ขา่วสารด้านการศึกษาที่    
 ถกูต้อง รวดเร็ว

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการให้บริการแหลง่เรียนรูท้างสื่อเทคโนโลยดิีจทิัลเพ่ือการศึกษาได้
สะดวก รวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ (ร้อยละ 80)

โครงการ : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยดิีจทิัลเพ่ือการศึกษา

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาสื่อและคลงัความรู ้

แนวทางการด าเนินงานที่ 4 : พัฒนาสื่อและเทคโนโลยดิีจทิัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3.4259 3.4259 3.4259 3.4259 13.7036

1. โครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(ETV) เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ
ดิจติอล
  1.1 กจิกรรมหลัก
      1) จดัหาโครงขา่ยโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิัลเพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาส าหรับส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชวิีต
     2) พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและ
การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ให้มคีวามรู้
และทักษะพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
    3) พัฒนาอปุกรณ์ห้องผลิตขา่ว
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา สถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

1. เพื่อให้สถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
 มคีวามพร้อมด้าน
บุคลากรและอปุกรณ์ใน
การผลิตและเผยแพร่ขา่ว
การศึกษาและรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ระบบดิจทิัลที่ทันสมยัและ
มปีระสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เกดิการบูรณา
การใชป้ระโยชน์จาก
โครงขา่ยโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาระบบดิจทิัล
ร่วมกนั เพื่อให้ผู้รับบริการ
สามารถเขา้ถงึองค์ความรู้

สถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิ
การ (ETV) 
ด าเนินการ
เผยแพร่
ออกอากาศ
รายการ
โทรทัศน์ 
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้
1. นักเรียนใน
ระบบโรงเรียน
2. นักศึกษา
นอกระบบ
โรงเรียน

ศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา ส านักงาน 
กศน. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

1. มโีครงขา่ยโทรทัศน์ระบบดิจทิัล เพื่อ
เผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (1 
โครงขา่ย)
2. จ านวนบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งได้รับความรู้ 
มทีักษะในการปฏิบัติงาน (40 คน)
3. จดัหาอปุกรณ์การผลิตและการเผยแพร่
ขา่วโทรทัศน์เพื่อการศึกษาส าหรับศูนย์ขา่ว
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (1 ระบบ)

3.4259 3.4259 3.4259 3.4259 13.7036 ต.ค.60 - 
ก.ย.61

กศน. 4 2 4 5

   
      ที่หลากหลายได้อย่างทั่วถงึ
 สะดวก รวดเร็ว

7.0764 14.9876 19.6468 3.6000 45.3108

7.0764 14.9876 19.6468 3.6000 45.3108 ศทก./สช.

4.3764 8.7528 16.0468 0.0000 29.1760

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู
จดัเกบ็ทะเบียนประวัติผู้เรียนและ
บุคลากรในสังกดั

1) เพื่อพัฒนาและบูรณา
การระบบฐานขอ้มลู
ทะเบียนประวัติผู้เรียน
และบุคลากรของกระทรวง 
2) เพื่อการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูกลางของ
กระทรวงให้สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงและ

จ านวนขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู 4 ฐาน
1) ประวัตินักเรียน นักศึกษา ผู้เรียน 
2) ประวัติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) ประวัติขา้ราชการพลเรือน พนักงานราชการ และบุคลากรอื่น 
4) สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพมหานคร

จ านวนฐานขอ้มลูรายบุคคลด้านการศึกษา
ของประเทศที่เป็นปัจจบุันสามารถ
เชื่อมโยงและใชข้อ้มลูระหว่างหน่วยงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
( 4 ฐานขอ้มลู )

4.3764 8.7528 16.0468 29.1760 ต.ค.60 - 
ก.ย. 61

ศทก. 4 2 4 5

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาระบบสารสนเทศกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาสถานีวทิยโุทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 2. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจบัุนสามารถเช่ือมโยงและใช้ข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ิมข้ึน (5 ฐานข้อมูล)

โครงการ : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยดิีจทิัลเพ่ือการศึกษา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แลกเปล่ียนขอ้มลูกบั
องค์กรหลัก โดยให้ระบบ
ฐานขอ้มลูของทุก
หน่วยงานที่การเชื่อมโยง
และแลกเปล่ียนขอ้มลูกนั
ได้แบบ On-Line Real 
Time

2.7000 6.2348 3.6000 3.6000 16.1348

1. โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณา
การขอ้มลูทะเบียนโรงเรียนและประวัติ
ผู้เรียน ครู บุคลากร โรงเรียนเอกชน

เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ให้สามารถรองรับการ
เชื่อมโยงและแลกเปล่ียน
ขอ้มลูกบัฐานขอ้มลูกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แบบ On-Line Real 
Time

1 ระบบ ส่วนกลาง จ านวนระบบฐานขอ้มลูกลางด้านการศึกษา
เอกชนที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมยัและ
เป็นปัจจบุัน (1 ระบบ)

2.7000 6.2348 3.6000 3.6000 16.1348 ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

สช. 4 2 4 5

0.0000 130.0050 130.0050 0.0000 260.0100

0.0000 130.0050 130.0050 0.0000 260.0100 ศทก.

0.0000 130.0050 130.0050 0.0000 260.0100

1. โครงการบูรณาการระบบเครือขา่ย
ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประโยชน์
ในการเชื่อมโยงขอ้มลูให้มปีระสิทธิภาพ
สูงสุด

1. บูรณาการเครือขา่ย
หลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 
เครือขา่ยให้เชื่อมโยงถงึกนั
เพื่อสามารถใชง้าน
ทรัพยากร ที่มอียู่ร่วมกนัได้
เกดิประโยชน์สูงสุด 

1. หน่วยงาน
และสถานศึกษา
 สังกดั สพฐ. 
สอศ. กศน. 
ส าหรับใชใ้น
การจดัการ
เรียนการสอน 
จ านวน 32,284
 และหน่วยงาน
ที่จะติดต้ังเพิ่ม

จงัหวัดกรุงเทพมหานคร
 ชลบุรี นครราชสีมา 
อบุลราชธานี นครพนม
 อดุรธานี ขอนแกน่ 
พิษณุโลก ลาปาง 
พะเยา เชยีงใหม ่
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี
 นครปฐม 
ประจวบคีรีขนัธ์ 
สุราษฎร์ธานี สงขลา

ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการ
อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงไมต่่ ากว่า 30 
Mbps ( ร้อยละ 75 )

130.0050 130.0050 260.0100 ต.ค.60 - 
ก.ย. 61

ศทก. 4 2 4 5

กิจกรรมหลกั : สง่เสริมและพัฒนาข้อมูลทางการศึกษาเอกชน

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (ความเร็วไม่ต่ ากวา่ 
30 Mbps) (ร้อยละ 90)

โครงการ : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยดิีจทิัลเพ่ือการศึกษา

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. สร้างเสถยีรภาพและ
ความมั่นคงปลอดภัยในการ
ใชง้านระบบเครือขา่ย
อนิเทอร์เน็ตในการจดัการ
เรียนการสอน และ
แลกเปล่ียนขอ้มลู
3. ลดความซ้ าซ้อนการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
4 สร้างความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจดัการ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตของ
กระทรวงศึกษาธิการ

####### 8,127.0068 8,333.2994 5,827.5380 32,882.8860

14.6498 32.8157 13.2473 0.0000 60.7128

14.6498 32.8157 13.2473 0.0000 60.7128 สช./สนย./
สนง.ศธภ./
สนง.ศธจ.

0.9238 6.8257 0.0000 0.0000 7.7495

1. โครงการพัฒนาการจดัประสบการณ์
การเรียนการสอนปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนสามารถจดัการ
เรียนการสอนปฐมวัยได้
อย่างมคุีณภาพ ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการอย่างเต็ม
ศักยภาพ

โรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ

1. จ านวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
ปฐมวัย (1,000 โรง)            
 2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชนที่เขา้ร่วมโครงการมพีัฒนาการสมวัย
 (ร้อยละ 85)

0.9238 6.8257 0.0000 0.0000 7.7495 ต.ค. 60 - 
ม.ีค. 61

สช. 3 1 4 4

13.7260 25.9900 13.2473 0.0000 52.9633

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจดัการ
 ศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกบัการจดั
การศึกษาเด็กปฐมวัย

ผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและ
บุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกบั

ทั่วประเทศ จ านวนผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาปฐมวัยที่
ได้รับการพัฒนา(จ านวน 7,600 คน)

13.7260 25.9900 13.2473  52.9633 ต.ค. 60 
- ม.ิย. 61

สนย./
สนง.
ศธภ./

สนง.ศธจ.

3 1 4 4

แนวทางการด าเนินงานที่ 5 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวติอยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 1. สดัสว่นนักเรียนปฐมวยั (3 – 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอาย ุ3-5 ปี เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 82)

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ

กิจกรรมหลกั : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนระดับปฐมวยั

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

  1.1 ประชมุชี้แจงการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจดัการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจดั
การศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับจงัหวัด
  1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจดั
การศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับภาค 1.4 
ประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานการส่งเสริมและ
พัฒนาการจดัการศึกษาเด็กปฐมวัยฯ

(อนุบาล 1 – 3) ให้แก่
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งใน
ระดับพื้นที่

422.7232 3.7944 425.8009 0.5592 852.8777

0.2531 3.2352 1.6074 0.0000 5.0957 สช.

0.2531 3.2352 1.6074 0.0000 5.0957

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการ
จ าเป็นพิเศษ

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนที่จดัการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิการจดั
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ นักเรียนพิการ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
และการพัฒนาการเรียนรู้
ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่าง
เต็มศักยภาพ

767 โรง โรงเรียนเอกชนที่จดั
การศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิการ

ร้อยละของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ (ร้อยละ 100)

0.2531 3.2352 1.6074 0.0000 5.0957 ต.ค. 60 - 
ม.ิย. 61

สช. 3 1 4 4

422.4701 0.5592 424.1935 0.5592 847.7820 สต.
422.4701 0.5592 424.1935 0.5592 847.7820

1. โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน
  1.1 กจิกรรมหลักหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน

จดัสรรทุนการศึกษาให้กบั
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่
 6 หรือเทียบเท่าที่มคีวาม
ประพฤติดี และครอบครัว
มรีายได้น้อย

นักเรียนทุนใน
โครงการรุ่นที่ 3
 และ รุ่นที่ 4

928 อ าเภอ/เขต จ านวน 1,127 คน 422.4701 0.5592 424.1935 0.5592 847.7820 ตค. 60 - 
กย. 61

สต., สกอ.
 , กพ. , 

กต.

3 1 4 4

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 2. จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การจดัการศึกษาวชิาชีพและการพัฒนาสมรรถภาพ ไม่น้อยกวา่ 400,000 คน

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ

กิจกรรมหลกั : ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาเอกชนส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

โครงการ : โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน
กิจกรรมหลกั : โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน

200



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

167.5952 167.5952 167.5952 167.5952 670.3807

167.5952 167.5952 167.5952 167.5952 670.3807 กศน.

29.0172 29.0172 29.0172 29.0172 116.0687

1. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer
   1.1 กจิกรรมหลัก
        1) จดัท ารายการโทรทัศน์ ด้าน
การเกษตร
       

1. เพื่อพฒันา กศน. ต าบล ให้
เป็นศูนย์เรียนรู้
เกษตรพอเพยีงของต าบล
เพื่อขับเคล่ือนการสร้าง 
Smart Farmer ที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น/ชุมชน

1) จดัท า
รายการ
โทรทัศน์ ด้าน
การเกษตร 
จ านวน 52 ตอน
2) จดัท า CD 
รายการ

77 จงัหวัดทั่วประเทศ 1) จดัท ารายการโทรทัศน์ ด้านการเกษตร 
จ านวน 52 ตอน
2) จดัท า CD รายการโทรทัศน์ด้าน
การเกษตรเพื่อเผยแพร่ จ านวน 386,048 
แผ่น

29.0172 29.0172 29.0172 29.0172 116.0687 ต.ค.60-
ก.ย.61

กศน. 3 1 4 4

      2) จดัท า CD รายการโทรทัศน์
ด้านการเกษตรเพื่อเผยแพร่3) จดัท า 
Application สอนความรู้เกษตรเบื้องต้น
       4) จดัท าท าเนียบศูนย์เรียนรู้
เกษตรพอเพียงของต าบล 
       5) จดัอบรมอาชพีด้านการเกษตรที่
เหมาะสมกบัสภาพ บริบท และความ
ต้องการของพื้นที/่ชมุชน
       6) ประกวดกลุ่มเกษตรชมุชนดีเด่น

2. เพื่อพฒันาความรู้
ด้านการเกษตรส าหรับ
ประชาชนที่เหมาะกับสภาพ 
บริบท และความต้องการ
ของท้องถิ่น/ชุมชน
ในอันที่ จะพฒันาไปสู่การ
สร้าง Smart Farmer 
ที่เหมาะสมกับชุมชน
3. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในการเป็นเกษตรกร
อันน าไปสู่การพฒันาผลผลิต
ทางการเกษตร
ของชุมชนที่มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม

3) จดัท า Application สอนความรู้เกษตร
เบื้องต้น จ านวน 1 แอพพลิเคชั่น
4) จดัท าท าเนียบศูนย์เรียนรู้เกษตร
พอเพียงของต าบล จ านวน 7,424 ต าบล
5) จดัอบรมอาชพีด้านการเกษตรให้กบั
ประชาชน จ านวน 148,480 คน
6) ประกวดกลุ่มเกษตรชมุชนดีเด่น จ านวน
 77 แห่ง

21.6500 21.6500 21.6500 21.6500 86.6000
1. โครงการภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชพี
  1.1 กจิกรรมหลัก
      1) พัฒนาหลักสูตรภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชพี  (ระยะส้ัน) 
ส าหรับประชาชน
      2) พัฒนาส่ือที่มคีวามสอดคล้องกบั
หลักสูตรหลักสูตรภาษาองักฤษเพื่อการ

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชพี (ระยะ
ส้ัน) ส าหรับประชาชน
2. เพื่อพัฒนาส่ือที่มคีวาม
สอดคล้องกบัหลักสูตร
หลักสูตรภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชพี 

ประชาชนใน
พื้นที่ที่มี
สถานศึกษาใน
สังกดัส านักงาน
 กศน. ต้ังอยู่
ครอบคลุมพื้นที่
 77 จงัหวัด

ศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. จ านวน 928 แห่ง
 ทั่วประเทศ

1. ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชพี 
(ระยะส้ัน) จ านวน 167,040 คน
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรมคีวามรู้ในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชวิีตได้ (ร้อยละ 80)
3. มหีลักสูตรภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

21.6500 21.6500 21.6500 21.6500 86.6000 ต.ค.60-
ก.ย.61

กศน. 3 1 4 4

116.9280 116.9280 116.9280 116.9280 467.7120

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหลง่เรียนรูท้ี่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจดักิจกรรมเรียนรู้
ตลอดชีวติที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80 เทียบกับค่าเป้าหมาย)

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ

กิจกรรมหลกั : Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer

กิจกรรมหลกั : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ

กิจกรรมหลกั : สง่เสริมศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน     
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชมุชน
  1.1 กจิกรรมหลัก
       จดัอบรมอาชพีให้แกป่ระชาชนที่
สนใจ

1. เพื่อให้ประชาชน
เห็นชอ่งทางในการ
ประกอบอาชพี 
2. เพื่อให้ประชาชนมอีาชพี
 มรีายได้ ลดรายจา่ย

ประชาชนที่
สนใจเขา้รับ
การฝึกอาชพี 
จ านวน 
519,800 คน

77 จงัหวัดทั่วประเทศ จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เขา้รับการ
ฝึกอาชพี เห็นชอ่งทางในการประกอบอาชพี

116.9280 116.9280 116.9280 116.9280 467.7120 ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

กศน. 3 1 4 4

9,990.0737 7,922.8015 7,726.6560 5,659.3836 31,298.9148

9,990.0737 7,922.8015 7,726.6560 5,659.3836 31,298.9148 กศน./สช.

2,067.2720 0.0000 2,067.2720 0.0000 4,134.5440

1. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการจดั
การศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. เพื่อให้ประชากรวัย
แรงงานที่ไมจ่บการศึกษา
ภาคบังคับและไมอ่ยู่ใน

ผู้เรียน
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาขั้น

หน่วยงาน/สถานศึกษา
 สังกดัส านักงาน กศน.
 ทั่วประเทศ

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยตามสิทธิที่ก าหนดไว้

2,067.2720 2,067.2720 4,134.5440 ต.ค.60 - 
ก.ย.61

กศน. 3 1 4 4

1. ค่าหนังสือเรียน
2. ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าจดัการเรียนการสอน

ระบบโรงเรียน ได้รับ
บริการการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ
2. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ปรับพื้นฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
การจดักจิกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ

จ านวน 1,295,400 คน 
2. ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยที่เรียนต่อเนื่องตลอดภาคเรียน

7,922.8017 7,922.8015 5,659.3840 5,659.3836 27,164.3708

ตัวช้ีวดัแนวทางด าเนินงาน : ตัวช้ีวดัที่ 8. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลอืค่าใช้จา่ยในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบัุน (ร้อยละ 100)

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กิจกรรมหลกั : จดัการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กิจกรรมหลกั : สนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยทุธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

แนวทางการด าเนินงาน/ตัวช้ีวดั
แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลติ/

กิจกรรมหลกั/โครงการ
วตัถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

พ้ืนที่เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีวดั/

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดัโครงการ
ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. โครงการอดุหนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
เอกชนมโีอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่
เสียค่าใชจ้า่ย

2,055,910 คน โรงเรียนเอกชนที่จดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วประเทศ

1. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนได้รับ
การสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2,055,910 คน)             

7,922.8017 7,922.8015 5,659.3840 5,659.3836 27,164.3708 ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

สช. 3 1 4 4

2. ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียน

สามารถลดค่าใชจ้า่ยด้านการศึกษาตาม

รายการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 100)
  1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 7,171.3779 7,171.3779 4,780.9185 4,780.9183 23,904.5926
  1.2 ค่าหนังสือเรียน 191.1821 191.1821 127.4547 127.4547 637.2736
  1.3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 0.0000 0.0000 377.5164 377.5163 755.0327
  1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 213.8998 213.8998 142.5998 142.5998 712.9992
  1.5 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 346.3419 346.3417 230.8946 230.8945 1,154.4727
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ยทุธศาสตร์
 สป.

3

3

แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ 
เป้าหมายแผนงาน :  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูข้ึน มีทักษะในการคิดวเิคราะห์ และการเรียนรูต้ลอดชีวติอยา่งทั่วถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวยั และมีศักยภาพที่สอดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ความสอดคลอ้ง

ศธภ.15 เชียงใหม/่ สช./สนย./สนง.ศธภ./สนง.ศธจ./กศน./
ศทก./สต.
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

3

3

3
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

3

3

สนย./สนง.ศธภ./สนง.ศธจ.
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

3
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

5

5

5
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

2

สนย./สนง.ศธภ./สนง.ศธจ.
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

2
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

2

2
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

2

2
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

3

3
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

4

4
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

4

3
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

4

3
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ยทุธศาสตร์
 สป.

ความสอดคลอ้ง

3
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