
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



ประเด็นการน าเสนอ 
๑. กระบวนการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตร ์

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 

 - กรอบแนวคิด 

 - เป้าหมายของแผนการศกึษา 

 - ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด) 

 - บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. หลักเกณฑ์ในการพจิารณาโครงการ 

๕. โครงการส าคญั 



ประเด็นการน าเสนอ 
๑. กระบวนการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตร ์

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 

 - กรอบแนวคิด 

 - เป้าหมายของแผนการศกึษา 

 - ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด) 

 - บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. หลักเกณฑ์ในการพจิารณาโครงการ 

๕. โครงการส าคญั 



กระบวนการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๒  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์ ศธ 

แผนค าของบประมาณ  

แผนงาน
พื้นฐาน 

แผนงาน
ยุทธศาสตร ์

แผนงาน
บูรณาการ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (๒๘) 

คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

แผนงบประมาณ 
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 



แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
๒. การขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๔. การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๕. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๖. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๗. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
๘. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๙. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๑๐. การวิจัยและนวัตกรรม 

 



แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก 
13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
16. การยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ศธ. เป็นเจ้าภาพ) 
17. การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
18. การจัดการปัญหาทีด่ินท ากนิ 
๑๙. การพัฒนาระบบประกนัสุขภาพ 
20. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุ 
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 



แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

22. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
24. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
25. การปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิรรม 
26. การอ านวยความสะดวกทางธรุกจิ 
27. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ 
  



ยุทธศาสตร์ ศธ 
๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 

๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๓. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 

๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

๑. นวัตกรรมการพัฒนาหลกัสตูรการ
เรียนการสอนการวัดและประเมินผล 

๒. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

๓. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 

๔. พัฒนาคุณภาพของประชาชน 
นอกระบบโรงเรียนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

๗. พัฒนาระบบการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ  



ประเด็นการน าเสนอ 
๑. กระบวนการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตร ์

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 

 - กรอบแนวคิด 

 - เป้าหมายของแผนการศกึษา 

 - ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด) 

 - บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. หลักเกณฑ์ในการพจิารณาโครงการ 

๕. โครงการส าคญั 
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ปฏิรูปประเทศต้องการ   ....การศึกษา 

มั่นคง 

ยั่งยืน มั่งคั่ง 

ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการศึกษา 

การเข้าถึงโอกาส 
ทางการศึกษา 

ความเท่าเทียม 

คุณภาพ 

การตอบโจทย์บริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง 

ความมีประสิทธิภาพ 



แผนการขับเคลื่อนและ
ปฏิรูปด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศึกษา 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

Thailand 
4.0 

ปัญหาและบริบท
การเปลี่ยนแปลง

ประเทศ 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ 
ปี อุดมศึกษา  

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
สพฐ. 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
อาชีวศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
สถานศึกษาเอกชน 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
กศน. 

แผนพัฒนาการศึกษา
ของอุดมศึกษาระยาว 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

แผนพัฒนาการศึกษา
ของอาชีวศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษา
เอกชน 

แผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 



แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที๑่๒ 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว
(ฉบับที่ ๓)๒๕๖๐-๒๕๗๔ 

แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ๒๕๖๐-๒๕๗๔ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

แผนพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๒ 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.  
ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยระยะยาว 





กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 



เป้าหมายการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 
ปีที่ 6-

10 
ปีที่ 11-15 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ที่เกี่ยวข้อง 

1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น 

76.2 90.0 100 100 ทุกหน่วยงาน
ที่จัด

การศึกษา 
 

สกศ. 
สภาพัฒน์ 
ดท. (สสช) 

สงป. 
สป.ศธ.   

 

2. ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับประถมศึกษาทุกคน 

100 100 100 100 

3. ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน 

88.9 100 100 100 

4. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย                     
(15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ  
15-17 ปี เพิ่มขึ้น 

72.7 80 85 90 

15 



เป้าหมายการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 
ปีที่ 6-

10 
ปีที่ 11-15 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ที่เกี่ยวข้อง 

5. ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี)                 
มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย เพิ่มขึ้น  

10.0 10.7 11.5 12.0 กศน. รง.  
สอศ. สกอ. 
สช.  สถาน

ประกอบการ 

ดท. (สสช.) 

6. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 

0 20 25 30 กศน. รง. สอศ. สกอ.  

16 
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เป้าหมายการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (ต่อ) 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 
ปีที่ 6-

10 
ปีที่ 11-15 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ที่เกี่ยวข้อง 

7. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม 

100 100 100 100 
สพฐ. พม. สธ. มท. 

กทม. 

8. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ 
สวนสัตว์ ห้องสมุด ศูนย์ฯลฯ) ที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดบริการทาง
การศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  

N/A 50 75 100 

กศน. พม.  
วธ. วท. ทส. 

 

กทม. มท. 
กก. ดท. 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและมีคุณภาพ N/A 98 100 100 

ทุกหน่วยงาน
ที่จัด

การศึกษา 

ดท. สป.ศธ. 
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เป้าหมายความเท่าเทียมทางการศกึษา 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 
ปีที่ 6-

10 
ปีที่ 11-15 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ที่เกี่ยวข้อง 

1. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการ                  
เข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นท่ีลดลง 

N/A 
 

1.0 
 

1.0 
 

 
1.0 

 

ทุกหน่วยงาน
ที่จัด

การศึกษา 

สพฐ. สป.ศธ. 
 

2. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จ าแนกตาม
กลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 

N/A 20 30 50 

ทุกหน่วยงาน
ที่จัด

การศึกษา 

สพฐ. พม. 
 

3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษา 15 ปี 100 100 100 

ทุกหน่วยงาน
ที่จัด

การศึกษา
ระดับอนุบาล 
– ม.ปลาย 

สงป. 
 



เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 

ปีที่ 6-
10 

ปีที่ 11-15 ผู้รับผิดชอบหลัก ที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 5 ปี                          
มีพัฒนาการสมวัย เพิ่มขึ้น 

72.7 85 90 90 หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการ
ดูแลเด็กแรกเกิด-
อนุบาล  สธ.  

มท. สพฐ.  
 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 

50 

 

55 

 

60 

 

ทุกหน่วยงาน 
ที่จัดการศึกษา 

สทศ. 
ส านัก
ทดสอบ 
(สพฐ) 
 

3. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย                  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน
ระหว่างภาคการศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 

น้อยกว่า 
10 

น้อยกว่า  
5 
 

น้อยกว่า 
 2 

0 

4. คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment 
หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น 

441 500 510 520 ทุกหน่วยงาน 
ที่จัดการศึกษา 

สสวท. 
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เป้าหมายคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 
ปีที่ 6-

10 
ปีที่ 11-15 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ที่เกี่ยวข้อง 

5. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลีย่
ของนักเรียนเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น  

    -  ผู้จบระดับมัธยมต้น/ผู้จบระดับมัธยมปลาย/ผู้จบ
ปริญญาตรี 

A1/A2/ B2 A1/A2/ B2 A2/B1/B2 B1/B2/C 

ทุกหน่วยงาน
ที่จัด
การศึกษา 
 
 

สป.ศธ. 

6. ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 
6 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้น 

77.7  85 90 95  
ทุกหน่วยงานท่ี
จัดการศึกษา 

สกศ. ดท. 
(สสช.) 

7. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถงึความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ิมขึ้น 

N/A 70 80 90 ทุกหน่วยงาน สป.ศธ. วธ. 
 

 7.1  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น 

  7.2   ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 

 7.3  ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เช่น 
รูปแบบ STAR STEM) เพิ่มข้ึน 
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เป้าหมายคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 
ปีท่ี 6-

10 
ปีที่ 11-15 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ที่เกี่ยวข้อง 

8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะ
เป็นที่พอใจของสถานประกอบการ 
เพิ่มขึ้น 

60 75 85 95 

ทุกหน่วยงานที่
จัดการศึกษา 
สอศ. สกอ. 

พม. สภาหอฯ 
สภาอุตฯ                  
สภาอุตฯท่องเที่ยว

ฯ สถานศึกษา 

9. ร้อยละของครูมัธยมศึกษาที่สอนสาระวิชา
ตรงกับสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา เพิ่มขึ้น 

ทุกหน่วยงานที่
จัดการศึกษา 

กคศ. คุรุสภา 
สกศ. 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้น 70 80 90 100 

สมศ.  
สป.ศธ. 

สทศ. 
สถานศึกษาทุก

ระดับ 

11. จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ เพิ่มขึ้น 

N/A 500 700 900 
วช. 

สกอ. สอศ.  
สวทน. 

สวทช. สกว. 

12. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น N/A 10 20 30 

วช. 
สกอ. สอศ.  

สวทน. 
สวทช. สกว. 



เป้าหมายความมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 ปีที่ 6-
10 ปีที่ 11-15 ผู้รับผิดชอบ

หลัก ที่เกี่ยวข้อง 

1. มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ N/A มี มี มี 

สป.ศธ. สพฐ. สอศ. 
สกอ. สกศ. 
กศน. สช.        
กคศ. สกสค. 

2. มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

N/A มี มี มี 
กคศ. กพ. สกสค. คุรุสภา 

มท. พม. กทม. 

3. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกับบริบทและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

N/A มี มี มี 
สมศ. สพฐ. สอศ. 

สกอ. สทศ. 
กคศ. สกสค. 

4. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษา
ของประเทศท่ีเป็นปัจจบุัน สามารถ
เชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

N/A 8 11 11 

สป.ศธ. ดท. ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

5. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา 
การติดตามและประเมินผล 

N/A มี มี มี 

สป.ศธ. ดท. ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าหมายความมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 
ปีที่ 6-

10 
ปีที่ 11-15 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ที่เกี่ยวข้อง 

6. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

N/A มี มี มี 

สป.ศธ. ดท. กศน. 
สกอ. 

7. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 

N/A มี มี มี 
สกศ. กค. สงป. 

8. มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้าน
อุปสงค์หรือตัวผู้เรียน 

ไม่มี มี มี มี 
สกศ. กค. สงป. 

9. มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับ
ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา (Autonomous & 
Accountability) 

N/A มี มี มี 

สกศ. กค. สงป. 
กพ. กพร. 

10. จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

N/A 2,084 3,000 3,000 
สพฐ. มท. พม. 

กทม. สช. 
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เป้าหมายความมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 
ปีที่ 6-

10 
ปีที่ 11-15 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ที่เกี่ยวข้อง 

11. สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น 
(Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
งบประมาณตามภารกิจ (Function) 

30 : 70 50 : 50 60 : 40 65 : 35 

สงป. 
 

สป.ศธ. 

12. สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น เมื่อเทียบ
กับรัฐ  

20 : 80 25 : 75 30 : 70 40 : 60  
สกศ. ทุกหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

13. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดลง 

0.12 0.10 0.08 0 
สป.ศธ. ทุกหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

14. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 

N/A 100 100 100 

สพฐ. สช. กศน. สอ
ศ. สป.ศธ. 
อปท. กทม. 
พม. สสวท. 
กคศ. คุรุสภา 
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เป้าหมายการตอบโจทย์บริบทที่เปลีย่นแปลง 

เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 
ปีที่ 6-

10 
ปีที่ 11-15 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ที่เกี่ยวข้อง 

1.  อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น (IMD) 

52 48 44 40 
ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

สกศ. 
 

2.  จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโลก 

0 2 4 5 
ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

สกอ. 

3.  อันดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษา 
เพิ่มขึ้น (IMD) 

47 45 43 41 
ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

สกศ. 
 

4.  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
บูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
เพิ่มขึ้น 

5 30 60 90 
สพฐ. สอศ. 
สกอ. มท. 
พม. กทม. 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

5.  จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น 2 5 10 15 

สพฐ. สอศ. 
สกอ. 

รง. อก. มท. 
พม. กทม. 

6.  ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวิภาคี/              
สหกิจศึกษา ที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น N/A 30 50 65 

สอศ. สกอ. รง. อก. มท. 
พม. กทม. 



เป้าหมายการตอบโจทย์บริบทที่เปลีย่นแปลง (ต่อ) 
เป้าหมาย ปัจจุบัน ปีที่ 1-5 

ปีที่ 6-
10 

ปีที่ 11-15 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ที่เกี่ยวข้อง 

7. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา สูงขึ้น                    
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 

40 : 60 
 
 

45 : 55 
 
 

50 : 50 
 
 

60 : 40 
 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่จัด

การศึกษา 

สกศ. 
 

8. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสังคมศาสตร์ 

25 : 75 30 : 70 35 : 65 40 : 60 ทุกหน่วยงาน
ที่จัด

การศึกษา 

สกอ. 
 

9.  ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 
59 ปี)  ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา                  
ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพิ่มขึ้น  

56.25 60 65 70 

สสช. สกศ.  

10. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/
อุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น 

N/A 75 80 85 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

สอศ. สกอ. 

11. มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน 
(Demand - Supply) จ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

N/A 100 100 100 
รง. สศช. สภาอุตฯ 

สภาหอฯ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร การเรียน 
การสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1.  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  

2. เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพ เพิ่มผลิตภาพของก าลังแรงงาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย  

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและวิชาชีพ มาตรฐานการเรียนรู้ 
สื่อ และการวัดและประเมินผลในทุกระดับการศึกษา 

4. เพื่อประกันคุณภาพมาตรฐานของผู้ส า เร็จการศึกษา ทั้ งด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ 
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
การท างาน ผ่านระบบการสะสมและการเทียบโอนเพื่อยกระดับคุณวุฒิและสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

 

 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1. คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษาที่สร้าง
สมรรถนะและ
คุณลักษณะของคนไทย
ในศตวรรษที่ 21 

1.  ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 

2.  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย /หน่วยงานที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะ
ของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน  

3.  จ านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  

4.  จ านวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
5.  ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น  
 5.1  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น 
  5.2   ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
 5.3  ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม (เช่น รูปแบบ STAR STEM) เพิ่มขึ้น 
6.  สัดส่วนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

7.  จ านวนผู้เรียนที่เข้าเรียนตามหลักสูตรและเข้ารับการอบรม ทั้งด้านวิชาการและ
ด้านอาชีพ และเข้ารับการทดสอบและ การประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

8.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  

9.  อัตราการเข้าเรียนต่อระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น 

10.  จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) เพิ่มขึ้น 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
11. จ านวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพื่อการวัดผลการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ จ าแนกตามหลักสูตรและ
ระดับชั้นเรียน  

12. คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกัน
นานาชาติ (PISA) ของผู้เรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น  

13. จ านวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษา
ต่อเนื่อง  

2. หลักสูตร สื่อต ารา
เรียน                              
สื่อการเรียนรู้ ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

1.  จ านวนสื่อต าราเรียน สื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2.  จ านวนสื่อต าราเรียน สื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับการพัฒนา โดยการ       
มีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชน  

3.  จ านวนรายการ/ประเภทสื่อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ าแนก
ตามระดับ/ประเภทการศึกษา  

4. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

5.  จ านวนหลักสูตรการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา 
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1.  เพื่อผลิตและพัฒนาครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณธรรม  
มีจิตวิญญาณความเปน็ครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพและให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ 

 

 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1. ระบบการผลิตครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
มาตรฐานระดับสากล  

1.  มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู  แผนการผลิตครู  อาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) 
จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด  

2.  สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น  

3.  มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น
และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู 

4.  มีระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครู และ
การพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเทคนิคการสอน  
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

3. ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความเป็นธรรม                 
สร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ  

1.  ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
ตรงกับความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น  

2.  ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ
การศึกษา/การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 

3.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  

4.  จ านวนครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน
การประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะเพิ่มขึ้น  

5.  ร้อยละของผู้ เข้ารับการประเมินที่ผ่านการประเมินและได้รับ
ใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น 

6.  จ านวนครูที่มีคุณสมบัติ และสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง  
เพื่อการพัฒนาและเตรียมเข้าสู่การเป็นครูแกนน า (Master 
Teacher) เพิ่มขึ้น   
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
7.  มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารการศึกษา และความส าเร็จในวิชาชีพ 

8.  จ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่ง
และวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานสมรรถนะเพิ่มขึ้น 

9.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น  

10.  ร้อยละของครู /ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น 

11.  จ านวนสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ 
ที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่า
ระบบปกติเพิ่มขึ้น 
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1. เพื่อให้ได้ก าลังคนที่มสีมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
2. เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมการศึกษาในสายอาชีพ  
3. เพื่อปรับทิศทางการผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
4. เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
5. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพิ่มผลิตภาพและการพัฒนา

ประเทศ 

 

 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลงัคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรบั
ความต้องการของตลาดงาน และเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1. ก าลังคนมีสมรรถนะ 
ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

1.  มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการก าลังคน (Demand-
Supply) และปรับให้เป็นปัจจุบันทุกช่วง 5 ปี  

2.  สัดส่วนผู้เข้าเรียนสายอาชีพเมื่อเทียบกับสายสามัญ (ปวช. 1 : ม.4) 
เพิ่มขึ้น  

3.  สัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสังคมศาสตร์ 

4.  ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น  

5.  ร้อยละของผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศเพิ่มขึ้น 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
6.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของ 

ตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

7.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น  

8.  ร้อยละของก าลังแรงงาน (15 - 59 ปี)  ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น  

9.  ร้อยละของก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

10.  อัตราการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปี ของผู้จบอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 
เพิ่มขึ้น 

11. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพเพิ่มขึ้น 

12. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะ
เป็นที่พอใจของสถานประกอบการ เพิ่มขึ้น 

13. อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

14. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้ประกอบ
อาชีพอิสระมากขึ้น 37 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

2. สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงาน 
ที่จัดการศึกษา 
ผลิตบัณฑิตที่ม ี
ความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

1.  ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตและวิจัยตามความ
เชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น  

2.  สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ าแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  

3.  ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจ
ศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มขึ้น  

4.  จ านวนหลักสูตรที่สถาบันร่วมจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) 
เพิ่มขึ้น  

5.  จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น 

6.  ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพเพิ่มขึ้น  

7.  ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคน 
ตามความต้องการของตลาดงานเพิ่มขึ้น  

8.  ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 38 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

3. การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ  

1.  สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐ
เพิ่มขึ้น  

2.  สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ 
GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น 

3.  ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ประเทศเพิ่มขึ้น  

4.  จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน 
เพิ่มขึ้น 

5.  จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพิ่มขึ้น  
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1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลทุกช่วงวัยที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. เพื่อพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นระบบเดียว เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน 
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

4. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อการเรียน
การสอนทางไกล และสื่อดิจิทัลได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา และสถานที่ด้วยบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

5. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบขอ้มูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1. ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทาง 
การศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผน  
การบริหารจัดการศึกษา 
การติดตาม ประเมิน 
และรายงานผล 

1.  มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล 
รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ
การศึกษา  

2.  มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบ
เดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

3.  มี ระบบสารสนเทศด้ านการศึกษาและด้ านอื่ นที่ เ กี่ ยวข้อง  
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เพื่อใช้
ประโยชน์ ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
4.  มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานได้ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น 

6.  มีกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

2. การเพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษา  
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

1. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย 
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและ                     
มีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ขั้นต่ า 30 Mbps ใน 5 ปีแรก และ 100 Mbps 
ภายใน 15 ปีเพิ่มขึ้น 

3. มีคลังสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สามารถ
ให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น 

5. ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น 

6. มีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมการมีอาชีพ 
เพิ่มขึ้น 
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1. เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผ่านรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสม 
โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. เพื่อยกระดับคุณวุฒิของประชากรที่อยู่ในวัยเรียนและที่อยู่ในก าลังแรงงาน และผลิตภาพของก าลังแรงงานที่
ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ในแต่ละระดับการศึกษา ตามระดับคุณวุฒิ
การศึกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย ยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

5. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น และสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุกช่วงวัย 

 

 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพของคนทุกชว่งวัย ท ุกเพศ และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1. คนทุกช่วงวัย มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ตามศักยภาพ 

1.  ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 

2.  ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน ระหว่างภาคการศึกษา 
ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษลดลง 

3.  จ านวนผู้เรียนในสาขาเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูงในศาสตร์/สาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น 

4.  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) 
เพิ่มขึ้น 

5. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น  

6.  จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น 

55 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
7.  จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษา

แบบเรียนร่วมตามรูปแบบ/หลักสูตร ส าหรับผู้ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น 

8. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาตาม
รูปแบบ/หลักสูตรส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ) เพิ่มขึ้น 

9.  ร้อยละของผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตหรือทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น 

10. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น 

11. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม 

12. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง  



เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

2. แหล่งเรียนรู้ และ 
สื่อการเรียนรู้ที่
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่ 

 
 
 

1. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

2. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน 
ต่างด้าวเพิ่มขึ้น 

3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

4. จ านวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิ สถาบัน /
องค์กรต่างๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น 

5.  จ านวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพื่อการศึกษา
เพิ่มขึ้น 

6.  ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

7.  มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย 
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

3. คนทุกช่วงวัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

1. ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตน 
ที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. สัดส่วนคดีอาญาลดลง 
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1. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) แนวคิด (mindset) และวิธีการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างการยอมรับ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 

2. เพื่อให้รัฐสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่จัดให้กับผู้เรียนทุกระดับและประเภท
การศึกษา 

3. เพื่อให้เกิดระบบ/รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการด้วยความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา การเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษาและความรับผิดชอบร่วมกัน 

5. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา  
 

 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของทุกภาคสว่น 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1. บทบาทในการเป็น            
ผู้ก ากับและผู้จัดการ
ศึกษาที่มีความชัดเจน 
และส่งผลต่อความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการและสามารถ
ตรวจสอบได้ตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

1.  มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  มีการปรับปรุง แก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่รับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
2. ระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและส่งผล
ต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

 
 
 

1. สัดส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กที่ ได้รับการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. ความแตกต่างของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง 

3. จ านวนสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 

4. มีระบบการประกันคุณภาพทรัพยากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
ขั้นต่ า 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 

6.  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ
สูงขึ้น 

7.  ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการ
การศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น 

8. จ านวนสถานศึกษาที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 

9. อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

3. ทุกภาคส่วนของสังคม 
 มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการและรับผิดรับ
ชอบในการจัด
การศึกษา 

 เพ่ือเพิ่มโอกาส 
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพการศึกษา 

1. จ านวน เครื อข่ ายการศึ กษาที่ มี ศั กยภาพและความพร้ อม 
ในการส่ ง เสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่ อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

2. จ านวนองค์กร /สมาคม/มูลนิ ธิ หรื อหน่วยงานอื่ นที่ เ ข้ ามา 
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา 
ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

3. จ า น วน ส ถาน ปร ะ กอบ ก า ร ที่ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร จั ด ก า รศึ ก ษ า 
กับสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา จ าแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษา/สาขาวิชาเพิ่มขึ้น 
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1. เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของรัฐเป็นกลไกหลักในการก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนา
ผู้เรียน และก าลังคนของประเทศ 

2. เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของรัฐมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและสังคม ผ่านกลไกการจัดสรรงบประมาณ และระบบกองทุนเพื่อ
การศึกษา 

3. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายในการส่งเสริม และก ากับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตามหลัก
ผลตอบแทนจากการศึกษา (benefit principle) ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 

 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศกึษา 
 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับ
โอกาสและความ 
เสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.  มีกฎ ระเบียบและกฎหมายด้านการเงินเพื่อการศึกษา ที่เอื้อและ
สนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลัง
แรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 

2.  มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์
และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ประเทศ 

3.  มีรูปแบบกองทุนเพื่อการศึกษา ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ และสภาพปัญหาที่
แท้จริงของประเทศ 

4.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 
ตามลักษณะที่แตกต่างกันของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
5.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณตาม 

ความต้องการก าลังคนของประเทศ จ าแนกตามระดับการศึกษา
เพิ่มขึ้น 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณ 
ในรูปแบบที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน อาทิ 
รายได้ครัวเรือน (ผู้ เรียนทั่วไป/ผู้ เรียนยากจน) สภาพร่างกาย 
(ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนพิการเรียนร่วม) ความสามารถ (ผู้เรียนทั่วไป/
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ) เพิ่มขึ้น 

7.  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณ 
ตามความต้องการก าลังคนของประเทศเพิ่มขึ้น 

8. สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
งบประมาณตามภารกิจ (Function) 

9. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา 15 ปี 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

2. สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการการเงิน
ของสถานศึกษาด้วย
คุณภาพมาตรฐาน 
สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนด้วย
ความรับผิดชอบ 

1. จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่สามารถรายงานการเงินที่เป็น
ปัจจุบันและตรวจสอบได้เพิ่มขึ้น  

2. จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ 

3.  มีการก าหนดระบบการบริหารจัดการการเงินของสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ 

4. มีรูปแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนที่สะท้อน
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

3. การมีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนและสนับสนุน
การเงินของทุกภาคส่วน
ในสังคม 

1. สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงขึ้น  

2. จ านวนมาตรการ/แนวทางทางการเงิน/การคลัง เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพิ่มขึ้น 
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กระทรวงศึกษาธิการ ครู/ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน/ชุมชน 

 ก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนและ

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคนไทยให้มีทักษะ ความรู้และ

คุณลักษณะตามเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ 

 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน

หลักสูตร มาตรฐานสถานศึกษา 

กระบวนการเรียนรู้ สื่อ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การนิเทศ  

 การก ากับติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ทางการศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการ  

 ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคล

และแนวทางการพัฒนาครู ผู้บริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษา  

 ส่งเสริมสนับสนุน ก าหนดมาตรการ 

จูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 

การจัด สนับสนุนการจัดการศึกษา  

 ครูเป็นผู้มีทักษะ ความรู้

ความสามารถและสมถรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิต

วิญญาณความเป็นครู เป็นผู้

เรียนรู้สิ่งใหม่ และเท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลง สามารถ

ประยุกต์ใช้วิธีการและนวัตกรรม

การเรียนการสอน เพื่อพัฒนา

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้บริหารเป็นผู้มีภาวะผู้น า  

มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความสามารถท้ังด้านบริหาร
และวิชาการ ตามมาตรฐาน
สมรรถนะ และมาตรฐาน
ต าแหน่ง และบริหารงานอย่าง 
มีธรรมาภิบาล 

 ครูและผู้บริหารได้รับการ

ประเมินความสามารถจากผล

การปฏิบัติงาน และได้รับการ

ส่งเสริมให้ก้าวหน้าในสายงาน

อย่างต่อเนื่อง 

 ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา

ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะ

จากการเรียนรู้ในห้องเรียน 

นอกห้องเรียน โดยเน้นการฝึก

ปฏิบัติมากขึ้น 

 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด 

ทักษะการใช้เหตุผลทักษะและ

ทักษะกระบวนการกลุ่มมากข้ึน 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่

มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  (3R 8C) ตาม

มาตรฐานหลักสูตร ทักษะ 

การด ารงชีวิต และคุณลักษณะ

ของความเป็นพลเมือง  

 บัณฑิตมีทักษะ ความรู้และ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และความต้องการ

จ าเป็นของประเทศ ตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  

 มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และ 

การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ของผู้เรียน  

 สนับสนุนการ

ด าเนินงานของ

สถานศึกษาใน

รูปแบบต่าง ๆ  

 มีสิทธิรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารและผล 

การด าเนินงานของ

สถานศึกษา 

 ร่วมกับครูและ

เครือข่ายในการ

พัฒนาทักษะ ความรู้

ความสามารถของ

บุตรหลานให้เต็ม 

ตามศักยภาพ 

 สนับสนุนทรัพยากร

และการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 

  มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาและ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในรูปแบบ

ต่าง ๆ ตาม

ศักยภาพและ 

ความพร้อม 

 ใช้ข้อมูลความ

ต้องการแรงงานทั้ง

ปัจจุบันและความ

ต้องการในอนาคต 

 ตรวจสอบการ

ท างานของการจัด

การศึกษา 



ประเด็นการน าเสนอ 
๑. กระบวนการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตร ์

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 

 - กรอบแนวคิด 

 - เป้าหมายของแผนการศกึษา 

 - ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด) 

 - บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. หลักเกณฑ์ในการพจิารณาโครงการ 

๕. โครงการส าคญั 





เด็กเครียด/ไม่มี
ความสุขกับการเรียน 

ปฏิรูปหลักสูตร(สพฐ.อาชีวศึกษา) 

พัฒนา
หลักสูตร 

กระบวนการ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน 

ปรับหลักสูตร กศ.ขั้นพื้นฐาน 

 ใช้กระบวนการ BBL 
STEM Education 

เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ใช้กระบวนการตัดสินใจ 

ตั้งกรมวิชาการ 

ค.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

กระบวนการ 
การเรียนรู้ 

หลักสูตร/สื่อ/ ครูด้าน
ภาษาอังกฤษขาดการ

พัฒนา 

การเรียนรู้ไม่เน้นการฝึก
คิดวิเคราะห์ 

ไม่สร้างทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 

นักเรียนนักศึกษา 
ไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ 

สื่อสร้างความตระหนัก 

ประเมินภาษาอังกฤษ นศ. ก่อนจบ กศ. 

ยกระดับมาตรฐาน พัฒนา
หลักสูตร/ครู/สื่อภาษาอังกฤษ 

เด็กเรียนเยอะ 

ผลสัมฤทธิ์ต่ า 

จัดท า CEFR Thailand 

เนื้อหาสาระเยอะ/ซ้ าซ้อน 

เนื้อหาไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมที่

เปลี่ยนแปลง 

ขาดการปรับปรุง 
บริบทการพัฒนา

เปลี่ยนแปลง/ขาดการ
ปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกที่

ดีงาม 

ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างค่านิยม จิตสาธารณะ 

โรงเรียนคุณธรรม 

Training for trainers/Boot camp 

ปรับระบบAdmission 

เด็กอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ 

ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารขยะ 

เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

=โครงการที่ก าลังผลักดันให้
เกิดข้ึน 
=โครงการที่ด าเนินการแล้วและ
มีผลสัมฤทธ์ิบางส่วนแล้ว 

=โครงการที่เริ่มต้น 
  ด าเนินการ 

DLTV 
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โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา 

พัฒนาแบบทดสอบการศึกษา 

ระบบการศึกษา
ต่อในแต่ละระดับ 

การประเมินกับ
เนื้อหาการเรียนรู ้
ไม่สอดคล้องกัน 

สามารถเลื่อนชั้นได้ 
ทั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

พัฒนาระบบการทดสอบ วัด 
ประเมิน และเทียบโอน 

ระบบการสอบคัดเลือก
เข้าสถาบันอุดมศึกษาที่
สร้างความเหลื่อมล้ า 

การประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นในชั้น  
ป.3 ป.6 และ ม.3 การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 

พัฒนาระบบICTเพื่อการทดสอบ 
และประเมินผล 

สร้างระบบการส่งต่อ/คัดเลือกที่
มีประสิทธิภาพ 

 สร้างTrainersด้านการประเมินคุณภาพ 

การประเมิน
สถานศึกษา 

ปรับเครื่องมือ ระบบและวิธีการประเมิน/
ประกันคุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพ  
ผู้ประเมิน/ประกันคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดมาก 

ปรับปรุงการประเมินผลเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การประเมินภายใน
ภายนอกไม่สอดคล้องกัน 

ก าหนดตัวชี้วัดใหม่ 

ตั้งคณะกรรมการร่วม(สมศ.กับศธ) 

สร้างการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย จัดการศึกษาปฐมวัย 

จัดคิดค่าใช้จ่ายในการจัดกศ.ปฐมวัย 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาขาด

ประสิทธิภาพ 

หลักสูตร/กิจกรรมลูกเสือ
ไม่เป็นไปแนวคิด/พ.ร.บ.

ลูกเสือแห่งชาติ 

บุคลากร/แหล่งเรียนรู้ด้าน
ลูกเสือขาดการพัฒนา 

ปรับปรุงหลักสูตร /การจัดกิจกรรม
ลูกเสือให้สนองตอบต่อแนวคิดการ

จัดตี้งกองลูกเสือ 

พัฒนาค่าย / บุคลากร/ สภาลูกเสือ 

โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 



การ
ผลิต
และ

พัฒนา
ครู 

ครูบางส่วน
ไม่เก่ง 

ครูไม่ครบชั้น  
สอนไม่ตรงเอก 

ภาระงานเยอะ 

ครูขาดขวัญ 
และก าลังใจ 

ไม่มีองค์ความรู้ 

ขาดเทคนิคการสอน 

พัฒนากระบวนการผลิต คัดสรร
คนเก่ง คนดีเป็นครู 

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุนทุนเรียน 
ครูระดับอุดมศึกษา 

ขาดแคลนครู 
สาขาเฉพาะ 

ครูกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง/ร.ร.ใหญ ่

พัฒนาครูให้เป็น facilitator 
Coaching และ Motivator 

ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) เปิดโอกาสให้คนเก่งสาขาวิชา
เฉพาะเป็นครู 

ปรับกฎ ระเบียบ 
เรื่องใบประกอบวิชาชีพ 

ให้สามารถโอนย้ายข้ามเขตได้ 
หรือสร้างแรงจูงใจในการย้าย 

การอบรม 
และการพัฒนา 

การปฏิบัติงานที่ไม่
เกี่ยวกับการสอน 

สร้างระบบการพัฒนา/อบรมครู
ที่ใช้เวลานอกเหนือเวลาสอน 

ท างานตามสั่งของผู้ใหญ่ 

ลดภาระการรายงาน  
ท าเอกสารส าหรับการประเมิน  
การประกันภายในภายนอก 

ปัญหาหนี้ 

ขาดสวัสดิการ 

ปรับระบบ/วิธีการพัฒนาครู 

ปรับปรุงเกณฑ์ 
การประเมินวิทยฐานะ 

สร้างวินัยในการใช้เงิน 

ปรับปรุงบ้านพักครูที่ทรุดโทรม

หรือไม่ปลอดภัย 

มาตรการในการแก้ปัญหา
หนี้สินครู 

เร่งปรับปรุงบ้านพักครู 

ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้าย 

มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ครูไม่ครบชั้น 
ใช้ระบบช่วยสอน 

ความก้าวหน้า 
ในอาชีพ 

ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล 

โครงการจ้างครู 
ผู้ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ) 

DLTV 

พัฒนาระบบนิเทศ 

ครูบางส่วนสอน 
แต่อธิบายแต่หน้า

ห้องเรียน 
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ผลิตครูระบบปิด 

ระบบการประเมินต้องเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานของครู 

 สร้างกรอบมาตรฐาน 
การประเมิน 

ประเมินครู 
ประเมินวิทยฐานะให้สอดคล้องกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไม่น าผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนมาเป็นตัวชี้วัด
หลักในการเลื่อนวิทย
ฐานะและพิจารณา
ความดีความชอบ 

จัดท าหลักสูตรผลิตครู(ใหม่) 



ขาดก าลัง
แรงงานสาย

วิชาชีพ 

คนเรียนน้อย 

จบแล้วมีงานท า 

สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 

ทวิภาคี  

การผลิต 
พัฒนา

ก าลังคนและ
งานวิจัย  

ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของการพัฒนา

ประเทศ 

มีความก้าวหน้าในอาชีพ 

มีความปลอดภัย 

สร้างค่านิยม 

สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับ
ผู้ปกครอง 

 อาชีวศึกษาไทยเป็น Hub ASEAN 

 มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรี 
ในสายวิชาชีพ 

เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

พัฒนาทักษะอาชีพให้ตรงตาม
ความต้องการตลาดแรงงาน 

ปรับเกณฑ์การสรรหา 
และบรรจุครูสายวิชาชีพ 

เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 

การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพTTS 

ทวิศึกษา  

มาตรฐานฝีมือ 
ยังไม่เป็นที่
ยอมรับจาก

สถาน
ประกอบการ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านให้กับสถานศึกษา 

  
 

คนจบปริญญา 
ตกงาน 

 
 

สื่ออุปกรณ์ 
ไม่ทันสมัย 

เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะมาเป็นครู

อาชีวศึกษา 

ขาดแคลนครูใน
สาขาเฉพาะ 

อุดมศึกษาเป็นเลิศ 

การผลิตบัณฑิต 
ในสาขาวิชาที่ไม่
เป็นไปตามความ

ต้องการของ
ประเทศ ทั้งในเชิง

ปริมาณและ
คุณภาพ 

ก าหนดบทบาทของ
สถานศึกษาในการผลิต

นักศึกษาให้ชัดเจน 

  
 

บัณฑิตที่จบไม่มี
ศักยภาพ 

 
 

ให้ทุนกู้ยืมในสาขาที่ขาดแคลน 

สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
อาชีวะท่ีจบไปแล้ว 

ส่งเสริมทักษะจ าเป็นส าหรับ
การท างานควบคู่กับวิชาการ 

งานวิจัย 
ไม่สามารถ

น าไปใช้งานได้
จริง 

  
ขาดคุณภาพ 

   
ไม่ตอบรับกับการ
พัฒนาประเทศ 

 

ส่งเสริมงานวิจัยที่น าไปใช้
งานได้จริง ปรับปรุงงานวิจัยให้เข้าสู่ตลาด 

อาขีวศึกษาสู่สากล 
สถาบันอาชีวไทยจีน ไทยญี่ปุ่น  

ไทยเกาหล/ีMOU 

  
 

ขาดฐานข้อมูล
Demand/Supply 

 
 

หลักสูตร 
ไม่สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนไป 

3 
คณะกรรมการ 

สานพลังประชารัฐ 
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ทวิวุฒิ  



การเข้าถึง
โอกาส 

ทางการศึกษา 
และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

4 

เด็กวัยเรียนบางส่วน
ไม่ได้อยู่ในระบบ

การศึกษา 

คุณภาพทางการ
ศึกษาของ รร.ที่มี

นักเรียนแต่ละระดับ
ต่ ากว่าเกณฑ์

จ านวนนร.อยู่ใน
เกณฑ์ต่ า 

ประชาชนวัยแรงงาน
ไม่จบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

ประชาชนขาดทักษะ
ส าหรับการด ารงชีวิต
ในอนาคต/ขาดการ

คิดวิเคราะห์ 

พ่อแม่ประกอบอาชีพ
ไม่เป็นหลักแหล่ง
(ต้องตามพ่อแม่) 

จัดท าฐานข้อมูลเด็กตกหล่น
ทั้งหมดของประเทศ ค.บูรณาการฐานข้อมูลเด็กตกหล่น 

มีเหตุผลที่ไม่ประสงค์
จะเรียนใน รร. 

ด้อย/พลาด/ขาด
โอกาสทางการศึกษา 

ได้รับงบประมาณต่อ
หัวไม่พอต่อการ

พัฒนาคุณภาพ กศ. 

ครูไม่ครบชั้น 

การขาดโอกาสทาง
การศึกษาแต่อดีต 

ขาดความรู้ในศาสตร์
ใหม่ๆ ท่ีเป็นปัจจุบัน  

ขาดทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 

ไม่มีแหล่งการเรียนรู้/
สื่อส าหรับความรู้

ใหม่ๆ 

ไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของ

การศึกษา 

แก้ปัญหาตามความต้องการ
จ าเป็นของแต่ละบุคคล  เช่น 

ปัญหาเร่ืองพ้ืนที่ พิการ  
ยากจน สติปัญญา ฯลฯ 

พัฒนา รร.ที่ใกล้เคียงเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่ง

บุตรหลานไปเรียน รร.ที่มี
ความพร้อม 

ปรับกฎ ระเบียบในการเกลี่ย
ครู 

จัดบริการการศึกษานอก
ระบบที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่น 
ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย  

สร้างความตระหนักในเร่ือง 
กศ.ให้กับ ปชช.ที่ไม่จบกศ. 

ขั้นพื้นฐาน 

สร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย/
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
เกี่ยวกับทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น

ส าหรับปชช. 

พัฒนาสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ให้
ง่ายต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ 

จัดการศึกษานอกระบบส าหรับ 
เด็กตกหล่น 

บริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก 

บริหารจัดการ รร.ขยายโอกาส 

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดการศึกษาขั้น พฐ. ที่เหมาะกับ
แรงงานนอกระบบแต่ละกลุ่มอาชีพ 

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิเศษ 

สร้างแรงจูงใจ เพ่ิมความยืดหยุ่นในการ
เข้าถึง กศ.ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอก

ระบบ 

จ้ดการเรียนรู/้จัดท าสื่อส าหรับ ปชช.
ในเร่ืององค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการ

พัฒนาต่างๆ ของรัฐ 

จัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค THAILAND 

4.0 

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทุกประเภท 



โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ICT 
เพ่ือ

การศึกษา 

 จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ระบบการจัดการ 
เนื้อหาสาระ/ 
องค์ความรู้ 

 ไม่ทั่วถึง บูรณาการ ICT 
ทั้งด้าน 

Content 
Network และ 
MIS ภายใน
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ระบบฐานข้อมูล 

 ทับซ้อน 

 ขาดความเสถียร 

 ขาดการบูรณาการ 

 ไม่ทันสมัย 

 ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ 

 ความหลากหลาย
ของระบบจัดเก็บ 

 ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และน าไปใช้ 

 จัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารงาน 

 บูรณาการงบประมาณ ICT 

ประสานความ
ร่วมมือICT กับ

หน่วยงาน
ภายนอกท้ังด้าน 

Content 
Network และ 

MIS 

 DLTV/DLIT/ETV 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 

5 
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การบริหารจัดการ  
โรงเรียนขนาดเล็ก 

การ
บริหาร
จัดการ 

 ระบบคูปองเพื่อการศึกษา 

ยุบรวมบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่นเพ่ือการบริหาร

จัดการในพื้นที่ 

ปรับระบบการบริหาร
งบประมาณให้เหมาะสม 

จัดกลุ่ม Cluster 

ระบบ
งบประมาณ 

ที่ไม่สอดคล้อง
ต่อการ

ด าเนินงาน 

ปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือให้การ
บริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  
 

มีหน่วยรอง 
จ านวนมาก 

 
 

การจัดสรรงบประมาณ
แบบรายหัวมี

ผลกระทบต่อโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

แก้ไขปัญหางบประมาณ 
รายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก 

ปรับโครงสร้าง  

การก ากับดูแล
ขาด

ประสิทธิภาพ 

  
 

ไม่มีหน่วยงาน
ก ากับในภูมิภาค 

 
 

การกระจาย
อ านาจ 

กระจายอ านาจจน 
ไม่สามารถควบคุมได้ 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ท าให้
สามารถก ากับและติดตามได้ 

ปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ต าแหน่ง และความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งของผู้บริหารในพื้นที่ 

ขาดการ 
บูรณาการ 

  
การด าเนินงาน

ระหว่างองค์กรหลัก 
ในกระทรวงขาด

ประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานทั้ง

ระบบ 
 

  
ขาดธรรมาภิบาลใน
การใช้อ านาจหน้าท่ี 

 

  
ใช้งบประมาณ 

ในด้านที่ไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน 

 

ใช้งบประมาณเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณา
จากการด าเนินงานที่เป็นไปตาม

กรรอบการปฏิรูปการศึกษา 

ปรับระบบการบริหารงานให้มี
ความคล่องตัว บูรณาการการ

ท างานได้อย่างครอบคลุม 

6 
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษา 
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โครงการทั้งหมด ๗๙ โครงการ 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วและมีผลสัมฤทธ์ิบางส่วนแล้ว  ๒๘ โครงการ 

 โครงการที่เริ่มต้นท าแล้ว     ๔๐ โครงการ 

 โครงการที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น    ๑๑ โครงการ 

    รวม  ๗๙ โครงการ 

 
 

 
 

 
 



กรอบแนวคิดการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

เด็กเล็ก ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยม 
    ศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย อุดมศึกษา 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสายปฏิบัติ 

0 – 3 ปี  4 – 5 ปี  6 – 12 ปี  13 – 15 ปี  16 – 18 ปี  19 - 22 ปี   23 ปี - ตลอดชีวิต 

เกิด ตาย 

ปัญหา 
- ศูนย์เด็กเล็กไม่ได้มาตรฐาน 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยมี
ระดับแตกต่างกัน 
- ไม่ได้รับการดูแลให้ได้รับ
พัฒนาการที่เหมาะสม 

ปัญหา 
- นักเรียน เรียนในห้องเรียนมากเกินไป 
- การบ้านเยอะ เด็กเครียด 
- ไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
- อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
-  ครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงสาขา 

ปัญหา 
- ไม่นิยมเรียนสายอาชีพ 
- การผลิตคนไม่ตรงตาม 
ความต้องการทั้งปริมาณ 
และคุณภาพ 
- ผู้เรียนขาดทักษะอาชีพ 

ปัญหา 
- ไม่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- สมรรถนะไม่เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการ 

ปัญหา 
- ประชาชนไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับ 
- ประชาชนยากจน อ่าน
หนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
- ขาดการแสวงหาความรู้ 

การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 

รูป
แบ

บก
าร

ศึก
ษา

 

ผลที่ต้องการ 

- โอกาสทางการ
ศึกษา 

- คุณภาพ
ทางการศึกษา 
- ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
และรองรับการ
พัฒนาประเทศ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต : ต้องการให้มีการผนึกก าลัง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ 



เด็กเล็ก ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยม 
    ศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย อุดมศึกษา 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสายปฏิบัติ 

0 – 3 ปี  4 – 5 ปี  6 – 12 ปี  13 – 15 ปี  16 – 18 ปี  19 - 22 ปี   23 ปี - ตลอดชีวิต 

การ 
ศึกษา
ตาม

อัธยาศัย 

การ 
ศึกษา
นอก
ระบบ 

การ 
ศึกษา
ใน

ระบบ 

กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ์

? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 



ประเด็นการน าเสนอ 
๑. กระบวนการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตร ์

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 

 - กรอบแนวคิด 

 - เป้าหมายของแผนการศกึษา 

 - ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด) 

 - บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. หลักเกณฑ์ในการพจิารณาโครงการ 

๕. โครงการส าคญั 



หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ 

3. เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เหมาะสม คุ้มค่า และส่งผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

1. เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน แต่ต้องไม่ใช่งานประจ าที่ด าเนินการต่อเนื่องตาม
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 

2. เป็นโครงการที่ส าคัญและจ าเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5. มีความเชื่อมโยงสอดคลอ้งแผนแม่บทด้านการศึกษาระยะ 15 ปี เป็นกรอบหลักทั้งใน
ด้านยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายควบคูก่ับแผนกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
และนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

4. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนด และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 



หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ 

6. มีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณใน 3 มิติ โดยมิติยุทธศาสตร์ (Agenda) 
และมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) จะต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และองค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่นในมิติพื นที่ (Area) 

7. ให้มีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณของหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน
หรือระหว่างกระทรวงเพ่ือลดความซ  าซ้อน ประหยัดและมีความคุ้มค่า 

8. หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกรอบแผนบูรณาการฯ แต่เสนอของบประมาณใน
มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) ให้ระบุเนื องานในแผนบูรณาการ 



ประเด็นการน าเสนอ 
๑. กระบวนการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตร ์

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 

 - กรอบแนวคิด 

 - เป้าหมายของแผนการศกึษา 

 - ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด) 

 - บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. หลักเกณฑ์ในการพจิารณาโครงการ 

๕. โครงการส าคญั 



โครงการส าคัญ 
01 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 02 

การจัดท าอัตราก าลัง/การเกลี่ยคร ู03 

การพัฒนาศักยภาพครู 04 

การใช้ผล O-net ในการพัฒนาคุณภาพ 05 



โครงการส าคัญ 
06 STEM 

ICT เพื่อการศึกษา 07 

การเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร 08 

การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น 09 



โครงการส าคัญ 
01 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 02 

การจัดท าอัตราก าลัง/การเกลี่ยคร ู03 

การพัฒนาศักยภาพครู 04 

การใช้ผล O-net ในการพัฒนาคุณภาพ 05 



จ ำนวนโรงเรยีนท่ีมีนกัเรียนไมเ่กิน 20 คน 

จ านวน นร.
ทั้งรร. 

จ านวน รร. 

0 207 

1 8 

2 20 

3 26 

4 17 

5 30 

6 32 

7 37 

8 38 

9 36 

10 41 

จ านวน นร. 
ทั้ง รร. 

จ านวน รร. 

11 40 

12 33 

13 48 

14 51 

15 60 

16 52 

17 60 

18 73 

19 88 

20 75 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 



การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ต้องได้รับความ
ยินยอมจากชุมชน 

ขณะนี้ยุบโรงเรียนขนาดเล็กไปได้แล้ว ๒๘๖ แห่ง 

KPI 



โครงการส าคัญ 
01 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 02 

การจัดท าอัตราก าลัง/การเกลี่ยคร ู03 

การพัฒนาศักยภาพครู 04 

การใช้ผล O-net ในการพัฒนาคุณภาพ 05 





12 FOUNDERS 
COLLABORATION FOR 
CONNEXT ED 
12 บริษัทจะผนึกก ำลงักนัช่วยติดตำม
และพฒันำ 10 ยทุธศำสตร์โดยใช้
ศกัยภำพของคนรุ่นใหมข่องแตล่ะบริษัท
มำช่วยในกำรขบัเคลื่อน และสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงอย่ำงยัง่ยืน..... 

.......และน่ีคือจดุเร่ิมต้นของ   
“CONNEXT ED” 

  



  
                  การคัดเลอืกโรงเรียนตามพืน้ที ่ (Cluster) 
 

12 บริษทัผูร่้วมก่อตัง้โครงการผูน้ าเพ่ือการพฒันาการศึกษาท่ียัง่ยืน  (CONNEXT ED) 
 

•  บรษิทั ทร ูคอปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
•  บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
•  บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 
•  บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
•  บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
•  บรษิทั น ้ำตำลมติรผล จ ำกดั 
•  บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ำกดั 
•  ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
•  ธนำคำรไทยพำณชิย ์จ ำกดั (มหำชน) 
•  บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
•  บรษิทั ซพีอีอลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
•  บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 
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โครงการ  CONNEXT ED  โครงการผูน้ าเพ่ือการพฒันาการศึกษาท่ีย ัง่ยนื 
                                 (Leadership Program for Sustainable Education)  



บทบาทผู้อ านวยการสถานศึกษา บทบาทผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ 
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บทบาทผู้อ านวยการสถานศึกษา บทบาทผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ 

O-net สถานศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

STEM 

Active Learning /Soft Skill/ การคิดวิเคราะห์  

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_58WIhYzQAhWKqI8KHYqbBHIQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-jigsaw-puzzle-26.html&bvm=bv.137132246,d.c2I&psig=AFQjCNGlk0Y_6rx1XnafkGcqrk_zUUe0Ew&ust=1478243699740082


บทบาทผู้อ านวยการสถานศึกษา บทบาทผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ 

การคัดเลือกคร/ูการแต่งตั้ง/โยกย้ายคร ู

การพัฒนาศักยภาพครู 

การวางแผนอัตราก าลังครู 

การประเมินครู 

การสร้างขวัญและก าลังใจ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_58WIhYzQAhWKqI8KHYqbBHIQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-jigsaw-puzzle-26.html&bvm=bv.137132246,d.c2I&psig=AFQjCNGlk0Y_6rx1XnafkGcqrk_zUUe0Ew&ust=1478243699740082


บทบาทผู้อ านวยการสถานศึกษา บทบาทผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ 

การเปิดเผยข้อมูลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เรื่องกฎ ระเบียบการใช้งบประมาณ 

แต่ละประเภท 

การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

การสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเป็นหนี้ 
ของครู 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_58WIhYzQAhWKqI8KHYqbBHIQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-jigsaw-puzzle-26.html&bvm=bv.137132246,d.c2I&psig=AFQjCNGlk0Y_6rx1XnafkGcqrk_zUUe0Ew&ust=1478243699740082


บทบาทผู้อ านวยการสถานศึกษา บทบาทผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ 

การจัดท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน 

การจัดท าแผนความร่วมมือกับชุมชน 
(การบริหารชุมชน) /เครือข่าย 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 

การจัดท ากิจกรรมแนะแนว 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_58WIhYzQAhWKqI8KHYqbBHIQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-jigsaw-puzzle-26.html&bvm=bv.137132246,d.c2I&psig=AFQjCNGlk0Y_6rx1XnafkGcqrk_zUUe0Ew&ust=1478243699740082


โครงการส าคัญ 
01 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 02 

การจัดท าอัตราก าลัง/การเกลี่ยคร ู03 

การพัฒนาศักยภาพครู 04 

การใช้ผล O-net ในการพัฒนาคุณภาพ 05 



แผนที่แสดงร้อยละการขาดเกิน อัตราก าลังครู ของ สพฐ. 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์มากกว่า -10% (6) 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (32) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (31) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์มากกว่า 10% (8) 

แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน  
ข้าราชการครู 



แผนที่แสดงร้อยละการขาดเกิน อัตราก าลังครู ของ สพฐ. 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์มากกว่า -10% (4) 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (14) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (40) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์มากกว่า 10% (19) 

แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน  
ข้าราชการครู + พนักงานราชการ 



แผนที่แสดงร้อยละการขาดเกิน อัตราก าลังครู ของ สพฐ. 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์มากกว่า -10% (0) 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (10) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (41) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์มากกว่า 10% (26) 

แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน  
ข้าราชการครู +พนักงานราชการ+

อัตราจ้าง 
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อัตราก าลัง ปี ๒๕๕๙ 

อัตราก าลัง ปี ๒๕๕๘ 



จ านวนโรงเรียนที่มีครูขาด ครูเกิน 

หน่วยงาน จ านวนรวม ครูพอดี 

(จ านวนโรงเรียน) 
ครูขาด 

(จ านวน

โรงเรียน) 

ครูเกิน 

(จ านวน

โรงเรียน) 

สพป. ๒๗,๙๘๘ ๙,๐๐๙ 
 

๖,๕๗๐ ๑๒,๔๐๙ 

สพม. ๒,๓๖๓ ๒๑๗ 
 

๑,๑๘๘ ๙๕๕ 

สศศ. ๑๗๔ ๒ 
 

๑๖๒ ๑๐ 
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สัดส่วนจ านวนครูต่อห้องเรียน 
 (๑) โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน จ านวน ๑๒๐ คนลงมา) 
  - ครู ๘๔,๙๔๑ คน 
  - จ านวนห้องเรียน ๑๒๐,๖๓๒ ห้อง 
  - ห้องเรียนที่ไม่มีครูประจ าชั้น ๓๕,๖๙๑ ห้อง  
 (๒) โรงเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ขึ้นไป 
  - ครู ๓๑๔,๘๕๘ คน 
  - จ านวนห้องเรียน ๒๒๔,๐๖๗ ห้อง 
  - ครูเกินห้องเรียน ๙๐,๗๙๐ คน 
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ครูสอนไม่ตรงสาขา 

สาขาวิชา จ านวนครูที่สอนไมต่รงสาขา (คน)  

ปฐมวัย ๙,๗๕๐ 

ภาษาไทย ๘,๖๔๓ 

คณิตศาสตร์ ๘,๓๗๗ 

วิทยาศาสตร์ ๒,๔๓๗ 

ศิลปศึกษา ๑,๑๔๙ 
95 



ปรับเกณฑ์การคิดอัตราให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพ 

จัดท าแผนอัตราก าลังครูล่วงหน้า ๑๐ ปี 

เกล่ียอัตราก าลังโดยยึดประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก 

ให้บรรจุทดแทนอัตราครูที่เกษียณอายุภายในเดือนตุลาคม 
(ของทุกปี) 

จ้างครูให้ตรงกับสาขาที่ขาดแคลน และตรงกับพื้นที่ที่ขาดแคลน 
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การวางแผนครูล่วงหน้า 10 ปี 
จ านวนครูเกษียณอายุราชการ 

จ านวนครูเกษียณอายุ 223,301 คน 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ครบเกษียณอายุใน 10 ปี พ.ศ. 2559-2568 

แต่ผลิตปีละประมาณ  
40,000 คน/ป ี











โครงการส าคัญ 
01 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 02 

การจัดท าอัตราก าลัง/การเกลี่ยคร ู03 

การพัฒนาศักยภาพครู 04 

การใช้ผล O-net ในการพัฒนาคุณภาพ 05 



การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู 

1. จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ตามรายวิชาที่สอน 

2. ดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน (ในวิชานั้น ๆ)  

3. น าผลการทดสอบ และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน
มาเป็นตัวก าหนดว่า ครูท่านใดจะต้องอบรมในสาระใดบ้าง 

ตัวอย่างเช่น การอบรมครูภาษาอังกฤษ ทุกชั้นปี  
ครูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

ประ 
เมิน 
ครู 



การอบรมเพื่อการพัฒนาครู 
แนวทางเดมิ แนวทางใหม่ 

- สว่นกลำง โดย สพฐ.ก ำหนดหวัข้อ 
   

- กศจ. ด ำเนินกำรจดัอบรม 

- เร่ืองเดิมท่ีด ำเนินกำรเป็นประจ ำทกุปี ก ำหนดเร่ืองจำก 
  - ควำมต้องกำรของครูในประเดน็ท่ีต้องกำรพฒันำ 
  - ตำมผลกำรประเมินควำมรู้ของครูวำ่ต้องเข้ำรับกำรประเมินใน
เร่ืองใด 

1) Face to Face : โดยภำพรวมเป็นกำร
ประชมุชีแ้จง ไมเ่น้นกำรฝึกปฏิบตัิและกำรมี
สว่นร่วม 
2) Online : - มีกำร Pre-test/ Post 
test 

- ก ำหนดตำรำงกำรอบรมเป็นวงรอบ อบรมช่วงปิดเทอม  
ท ำเป็นCamp  

- อบรมโดยจงัหวดั หรือกระจำยเป็นภมูิภำค 
- อบรม Online ให้มีระบบกำรประเมิน ที่ตรวจสอบ

กระบวนกำรเข้ำร่วมเรียนรู้ และควำมรู้หลงักำรอบรม 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKi6yz66nNAhUDn5QKHfR8BEUQjRwIBw&url=http://learningportal.iiep.unesco.org/en/improve-learning/teachers-pedagogy&psig=AFQjCNH8tvfCMKRTaIV3lFxFa6tewi23AA&ust=1466073446630014


โครงการส าคัญ 
01 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 02 

การจัดท าอัตราก าลัง/การเกลี่ยคร ู03 

การพัฒนาศักยภาพครู 04 

การใช้ผล O-net ในการพัฒนาคุณภาพ 05 



O-NET 



108 

กรงุเทพมหานครจ าแนกตามรายวชิา 
ประถมศกึษาปีที ่6 



109 

กรงุเทพมหานครจ าแนกตามรายวชิา 
มัธยมศกึษาปีที ่3 



110 

กรงุเทพมหานครจ าแนกตามรายวชิา 
มัธยมศกึษาปีที ่6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาภาษาไทย 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาคณติศาสตร์ 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาวทิยาศาสตร์ 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาภาษาองักฤษ 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรปุผล O-NET จ าแนกตามสงักดั 
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

52.67 

48.39 

62.25 

49.3 

47.41 

47.11 

33.05 

45.18 

44.8 

41.21 

38.82 

56.05 

0 10 20 30 40 50 60 70

สช.  
สพฐ.  
สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  
ส านักการศึกษาพัทยา 

อปท.  
ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

ภาษาไทย 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 

116 



สรปุผล O-NET จ าแนกตามสงักดั 
  ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

53.53 

47.64 

62.17 

50.34 

48.33 

48.63 

32.44 

43 

51.06 

42.61 

39.44 

52.85 

0 10 20 30 40 50 60 70

สช.  
สพฐ.  
สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  
ส านักการศึกษาพัทยา 

อปท.  
ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

สังคมศกึษา 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 

117 



สรปุผล O-NET จ าแนกตามสงักดั 
  ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

51.76 

36.61 

70.46 

39.03 

38.54 

38.15 

26.31 

33.21 

32.11 

30.89 

29.02 

46.26 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

สช.  
สพฐ.  
สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  
ส านักการศึกษาพัทยา 

อปท.  
ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

ภาษาอังกฤษ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 
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สรปุผล O-NET จ าแนกตามสงักดั 
  ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

49.2 

41.76 

68.13 

43.96 

39.29 

40.04 

22.88 

38.21 

41.02 

32.14 

29.24 

47.02 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

สช.  
สพฐ.  
สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  
ส านักการศึกษาพัทยา 

อปท.  
ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

คณิตศาสตร์ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 
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สรปุผล O-NET จ าแนกตามสงักดั 
  ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

45.97 

41.55 

56.56 

42.42 
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41.13 

29.7 

42.07 

42.19 

34.94 

34.55 

44.45 

0 10 20 30 40 50 60

สช.  

สพฐ.  

สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  

ส านักการศึกษาพัทยา 

อปท.  

ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  

ตชด.  

โฮมสคูล  

วทิยาศาสตร์ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 

120 



สรปุผล O-NET จ าแนกตามสงักดั  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

121 



0

10

20

30

40

50

60

70

สำระที่ 1     
กำรอ่ำน 

สำระที่ 2     
กำรเขียน 

สำระที่ 3     
กำรฟัง กำรด ู
และกำรพดู 

สำระที่ 4 
หลกักำรใช้
ภำษำไทย 

สำระที่ 5 
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

นครศรีธรรมรำช 62.35 57.59 45.59 47.48 35.68

Mean 60.82 55.06 44.51 44.99 34.57

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู(้นครศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

วชิาภาษาไทย 



0
10
20
30
40
50
60
70

สำระที่ 1 
ศำสนำ ศีลธรรม 

จริยธรรม 

สำระที่ 2    
หน้ำท่ีพลเมือง ฯ 

สำระที่ 3 
เศรษฐศำสตร์ 

สำระที่ 4 
ประวตัิศำสตร์ 

สำระที่ 5 
ภมูศิำสตร์ 

นครศรีธรรมรำช 47.94 63.16 57.82 44.75 43.08

Mean 46.67 60.52 55.47 43.6 39.62

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู ้(นครศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

วชิาสงัคมศกึษา 



0

10

20

30

40

50

60

สำระที่ 1 ภำษำเพ่ือกำร
สื่อสำร 

สำระที่ 2 ภำษำและ
วฒันธรรม 

สำระที่ 4 ภำษำกบั
ควำมสมัพนัธ์กบัชมุชนฯ 

นครศรีธรรมรำช 37.87 47.44 35.57

Mean 39.16 50.33 39.49

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู ้(นครศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

วชิาภาษาองักฤษ 



0

10

20

30

40

50

60

สำระที่ 1 
จ ำนวนและกำร
ด ำเนินกำร 

สำระที่ 2                
กำรวดั 

สำระที่ 3 
เรขำคณิต 

สำระที่ 4 
พีชคณิต 

สำระที่ 5       
กำรวิเครำะห์
ข้อมลูฯ 

นครศรีธรรมรำช 52.68 32 47.61 30.25 42.06

Mean 50.74 31.02 47.53 30.55 40.85

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู ้(นครศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

วชิาคณติศาสตร ์



0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

สำระที่ 1 
สิง่มีชีวิตกบั
กระบวนกำร
ด ำรงชีวิต 

สำระที่ 2 
ชีวิตกบั

สิง่แวดล้อม 

สำระที่ 3 
สำรและ
สมบตัิของ

สำร 

สำระที่ 4 
แรงและกำร
เคลื่อนที่ 

สำระที่ 5 
พลงังำน 

สำระที่ 6 
กระบวนกำร
เปลี่ยนแปลง
ของโลก 

สำระที่ 7 
ดำรำศำสตร์
และอวกำศ 

นครศรีธรรมรำช 48.1 44.08 40.28 44.76 43 39.23 37.28

Mean 47.39 44.12 41.71 42.68 41.4 38.54 37.61

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู ้(นครศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

วชิาวทิยาศาสตร ์



การบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พือ่การศึกษา กศน.  
19 แห่งทั่วประเทศ  

(รถนิทรรศการเคลือ่นที ่/ท้องฟา้จ าลองเคลื่อนที)่ 
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ให้ O- Net สอดคล้องกับการเรียนการสอน/จัดท า Test Blue Print   

เฉลยข้อสอบ 

ให้มีการจัดท า Item Card ที่สมบูรณ์อธิบายทั้งข้อถูกและข้อผิด 

ให้ความส าคัญกับกระบวนการคัดเลือกคนออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ 

วิเคราะห์ผล O-Net  เพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
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คณะกรรมการอ านวยการการ 

จัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษาในสถานศึกษา 

คณะกรรมการ 

พฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษาใน
สถานศึกษา 

คณะกรรมการ 

ขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษาในสถานศึกษา 

ค าส่ัง ศธ ที่ สป. 375/2559  
เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอน 

สะเตม็ศึกษาในสถานศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
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ก าหนดขั้นตอน ของ “กิจกรรมการเรียนรู้”  
 

      ขั้นที่ 1 - ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา 

        ขั้นที่ 2 -รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
        ขั้นที่ 3 –ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (SCI+Math &T)    
        ขั้นที่ 4 -วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (E)  
        ขั้นที่ 5 - ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (E)     
        ขั้นที่ 6 -น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม 

การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6” 
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การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6” 
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รายชื่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6 

  ชั้น                       ช่ือกิจกรรม 

ป.1      การสื่อสาร 
ป.2      รักษ์คอมพิวเตอร์ 
ป.3      การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
          ประหยัด 
ป.4      บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
ป.5      เครื่องดักแมลงวัน 
ป.6      รถของเล่นไฟฟ้า  
ม.1      ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง 
ม.2      ล าบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้ 
ม.3      สว่างไสวด้วยสายน้ า 
ม.4      บันจีจัมป ์
ม.5      ถุงประคบร้อน 
ม.6      สัญญาณกันขโมย  

 ชั้น                    ชื่อกิจกรรม 

ป.1        เล่นล้อวงกลม  
ป.2        เรือบรรทุกน้ า  
ป.3      เรือใบกับสายลม  
 
ป.4      โมบายปลาตะเพียน 
ป.5      สวนมะนาวนอกฤดู  
ป.6      นักโภชนาการน้อย 
ม.1      The young designer  
ม.2      นาวาฝ่าวิกฤต  
ม.3      ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม 
ม.4      กังหันลมผลิตไฟฟ้า  
ม.5      สเลอปี้  
ม.6      ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
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โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
ขบัเคลือ่นสะเต็มศึกษาในปี 2559 

จ านวน 2,495 โรง 

ประถมศึกษา  
1,830 โรงเรียน 

มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

1,417 โรงเรียน 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
420 โรงเรียน 

โรงเรียนประชารัฐ  
734 โรงเรียน 

โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม 
และให้ค าปรึกษาประจ าจังหวดั  

โรงเรียนศักยภาพสูง 
 154 โรง 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย   

10 โรง/เขต รวม 2,250 โรงเรียน 

โรงเรียน  
ศูนย์สะเต็มภาค 
และเครือข่าย  

91 โรง มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
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การขับเคลื่อน 
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สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1. รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จะเดินสาย Fiber Optic ให้ทุกหมู่บ้านภายในปี 2560 
2.  รร.ประชารัฐ Phase 1 จ านวน 3,342 รร. ยังขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ านวน 349 รร. ทั้งนี้ คณะท างานประชารัฐด้าน

การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า ภาคเอกชน จะวางสายให้เสร็จทุกโรงเรียนภายในปี 2559 
3.  ห้องเรียนประชารัฐ จ านวน 30,000 ห้อง  จาก 3,342 รร. คณะท างานประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า 

ภาคเอกชน จะจัดท าห้องเรียน IT ให้ทั้งหมด ภายใน ธันวาคม 2559 (TV Computer Projector etc.) 



การบรูณาการระบบสารสนเทศเพือ่บรหิารการศกึษา 

“สรา้งฐานขอ้มลูกลางและสารสนเทศทีเ่ป็นเอกภาพ” 

                  .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

                  .
    

  .

   .    .    .

                 .

 . . .   .   .

XML XML XML

XML XML

XML XML XML

XML

(เชื่อมโยงกันและมีข้อมูลกลาง) 

มีฐานข้อมูลกลาง 
1.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
2.ข้อมูลสถานศึกษา 
3.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.ข้อมูลบุคลากรอื่นๆ 
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ความมีประสิทธิภาพ 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. 

กศน. 

กคศ. 

สช. 

สอศ. 
คุรุสภา 

หน่วยงานนอก ศธ. 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลสถานศึกษาและหนว่ยงาน 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. กศน. สช. สอศ. 

Business Intelligence 
(BI) 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 

สป. ก.ค.ศ. คุรุสภา สกสค. สกศ. 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน 

สพฐ. สกอ. กศน. สช. สอศ. 

ศทก. สป. 

Business Intelligence (BI) 

ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. กศน. สช. สอศ. 

Business Intelligence (BI) 

คุรุสภา 
(ใบประกอบวิชาชีพ) 

สป. 

ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนและบุคลากรอืน่ 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. กศน. สช. สอศ. 

Business Intelligence 
(BI) 

สป. 

ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

ก.ค.ศ. คุรุสภา สกสค. สกศ. 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 

DPIS DPIS          DPIS         DPIS   DPIS       DPIS 



สิ้นเดือน ระหว่างเดือน 

สถาปัตยกรรมระบบบูรณการฐานข้อมูลการศึกษาฯ  (System Architecture) 

หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

ศทก.สป. 

ฐานข้อมูล 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด ฐานข้อมูล Staging 

หน่วยงานต้นสังกัด #1 

Verification 
& Reporting 

Module 

ปรับปรุง/
แก้ไข 
ข้อมูล 

Monthly 
Archiving 
Module 

ฐานข้อมูล Staging 
หน่วยงานต้นสังกัด 

#3 

ฐานข้อมูล Staging 
หน่วยงานต้นสังกัด 

#2 

Integration 
Module 

ฐานข้อมูล Staging 
รวมทุกหน่วยงาน 

 

Semester/Yearly 
Archiving 
Module 

ฐานข้อมูล 
บูรณาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ฐานข้อมูล 
บูรณาการ 
รายเดือน 

 

สิ้นภาคการเรียน/ปี 



แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับส่งและการปรับปรุงข้อมูลซ้ าซ้อนของระบบบูรณาการฐานข้อมูล 
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

นักเรียน 

ครู 

ข้าราชการ 

สถานศึกษา 

Department Staging DB 

Dup DB 

Full Data 

ตรวจรายการและ Code list  
ของหน่วยงานและ ศธ 

1 

A 

MOE Staging DB MOE Central DB 

B 

C 

Data Duplication 
Only 

Update Status 

2 

D 

All Data 
(Data 
Dup+No 
Dup) 

No 
Duplication 

Duplication 
Only 
    (ซ้ าต่างสังกัด) 

เด็กออกกลางคัน 

Update 
Status 

4 

5 

Confirm Data Dup 
เฉพาะที่มีปัญหา 
Tigger 

3.2 

Status for Duplication    
1:Wait to Confirm 
2:School Update 
3:Both School 
4:Can Dup (Add Problem) 
5:Clear (No Dup)  

6 

ข้อมูลที่ผ่านการตรวจ 
ซ้ าภายในหน่วยงาน 

แล้วเท่านั้น 

Full Data 
ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

ประชากร 

3.1 

นักเรียน 

ครู 

ข้าราชการ 

สถานศึกษา 

Department DB 

Dup DB 

ประชากร 

Update 
Status 

Replication 



การบรูณาการระบบจัดการองคค์วามรู ้

“เนือ้หาสาระเขา้ถงึทกุชอ่งทางสือ่ ทกุรปูแบบ ทกุอปุกรณ์” 

                    .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

Smart Studio AppsDLTV WebsiteInternet Intranet

RadioMobileComputer IPTV E-Book Multimedia
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จัดท าระบบ Portal กลางสื่อการเรียนรู้ 

คลังสื่อการเรียนรู้กลาง 

Internet 

e-Learning  
สกอ. 

e-Learning  
สอศ. 

e-Learning  
อื่นๆ 

e-Learning  
สพฐ. 

น าส่งสื่อการเรียนเข้ารับ 
การพิจารณาจากคณะกรรมฯ 

นักเรียน / ครู / ประชาชน 

เข้าใช้งานสื่อ 

Content 
History 

วิเคราะห์ (BI) 

คณะกรรมการคัดเลือกสื่อ 

น าเข้าสื่อที่ผ่านการคัดเลือก 
เข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง 
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การเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สอบประเภทเดียว 

ประเมินทุกปี 

ไม่ต้องมีวุฒิปริญญาโท
ด้านการบริหาร 
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(ร่าง)ปฏิญญาอาเซียน 
ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น 

สาระส าคัญของปฏิญญาฯ 
 

1. เด็กตกหล่น(Out-of-School Children)หมายถึงเด็กอายุต่ า
กว่า 18 ปี 
    ประกอบด้วย  
    - Children who do not have access to a school in their 
community (เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน) 
    - Children who do not yet enroll at a school, despite the 
availability of a school (เด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียน) 
    - Children who have enrolled but do not attend school or are 
at risk of dropping out  (เด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน) 
    - Children who drop out of the education system (เด็กที่ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน) 

2. ความสอดคล้องและการจัดกิจกรรมแบบยืดหยุ่น เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเอง
ให้เป็นประชาคมโลกที่มีประสิทธิภาพได้ 
3. รูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
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การแก้ปัญหาเด็กไทยไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๖๒๔,๙๑๑  คน 

เข้าสู่ระบบการศึกษา 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 

๖๓๓,๘๕๒ คน 

 จบ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๕๓๖,๓๑๘ คน (๘๔.๖๕ %) 

- ๙๗,๕๓๔ 

• ยอดเด็กท่ีขาดหายไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าย้ายไปเรียนที่ใด 
เนื่องจากยังไม่มีการ Mapping ข้อมูล
การจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานที่
จัดการศึกษา 

•  จัดท า Mapping ข้อมูลเพื่อให้ทราบ
ว่าเด็กตกหล่นไปเท่าไหร่ อย่างไร เพ่ือ
ด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป  

• กศน. จัดการศึกษาส าหรับเด็กตกหล่นที่
ไม่ประสงค์จะเรียนต่อในระบบโรงเรียน 
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หน่วยงานที่จัดการศึกษา 

1.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
14. กรมกิจการเด็กและเยาวชน   
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

2.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  15. สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข 

3.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16. กองทัพบก  กระทรวงกลาโหม 

4.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 17. กองทัพเรือ  กระทรวงกลาโหม 
5.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
     และการศึกษาตามอัธยาศัย 

18. กองทัพอากาศ  กระทรวงกลาโหม 

6.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน) 19. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

7.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 20. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

8.  ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 21. กองบัญชากองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 

9.  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 22. สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

10.  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร  
     (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์) 

23. โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

11. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร  
     (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) 

24. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
     ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

12. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 25. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

13. สถาบันการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม 151 



จัดท าระบบเพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น 
อย่างเป็นระบบ ภายใน ๖ เดือน  
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กระทรวงศึกษาธิการ 


