
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
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ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศไทย พบว่า ค่อนข้างสูง
- การใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาของภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายส าหรับการศึกษา

ภาคบังคับ
- กลุ่มครัวเรือนที่ยากจนรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษามากกว่ากลุ่มครัวเรือนที่ร่ ารวย
- รัฐยังคงบทบาทในการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลักในทุกระดับและประเภทการศึกษา
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ผลการทดสอบโครงการ PISA 2015

ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ย          421 409 415

ไทย  
อันดับท่ี 55

ผลการทดสอบ PISA 2015

ผลการประเมิน TIMSS 2011 ระดับชั้น ป.4
และ TIMSS 2015  ระดับชั้น ม.2
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แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579

เป้าหมาย
ปี 2565 - 2569

เป้าหมาย
ปี 2560 - 2564

เป้าหมาย
ปี 2570 - 2574

เป้าหมาย
ปี 2575 - 2579
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ กับ แผนการศึกษาแห่งชาติ

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
ความม่ันคง 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ
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การเสริม 
สร้างและ
พัฒนา

ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์

การสร้าง
ความ

เป็นธรรม
ลดความ
เหลื่อมล้้า
ในสังคม

การสร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ

แข่งขันได้
อย่างย่ังยืน

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิงแวดล้อม
เพื่อการ 

พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 

และ            
ธรรมาภิบาล 

ภาครัฐ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

และระบบ 
โลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

วิจัย            
และ

นวัตกรรม

การ
พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง         

และพื้นที่
พิเศษ 

แผ
นก
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ศึก
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–
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การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ 

บริหารจัดการ

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

และความ
เท่าเทียม

ทางการศึกษา

การศึกษา ๔.๐ : ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

การผลิตและพัฒนา
ก้าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ความ
ม่ันคง

การต่าง 
ประเทศ 
ประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

และ
ภูมิภาค 
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กระบวนการจัดท้าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560
ปรับแก้ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติฯ ตามความเห็น 
ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
และผู้บริหารระดับสูง ศธ.

กุมภาพันธ์ 2560
น้าเสนอ (ร่าง) แผนการศึกษา 
แห่งชาติฯ ต่อท่ีประชุม         
คณะรัฐมนตรี
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กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ

การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง

ของสังคม                    
และประเทศชาติ

การผลิตและพัฒนา
ก้าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถ                         
ในการแข่งขันของ

ประเทศ

การพัฒนา
ศักยภาพ                     

คนทุกช่วงวัย               
และการสร้าง             

สังคม                    
แห่งการเรียนรู้

การสร้างโอกาส                     
ความเสมอภาค 
และความเท่า

เทียมทาง
การศึกษา

การจัด  
การศึกษาเพ่ือ       

สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต                   
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ

ระบบบริหาร             
จัดการศึกษา

1

654

32

“คนไทยทุกคนได้รบัการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิตอย่างเป็นสุข                  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

การเข้าถึงการศึกษา 
(Access)

ความเท่าเทียม
(Equity)

ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

คุณภาพ
(Quality)

ตอบโจทย์บริบท                    
ที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy)

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

6 ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์สุดท้าย

Output Outcome10



หลักการ/แนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
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หลักการ/แนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
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นักเรียนใน                   
เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้                 
มีคะแนน O-Net 
แต่ละวิชาร้อยละ 

50 ขึ้นไป

ระดับ
ความสามารถ          

การใช้
ภาษาอังกฤษ      

ของบัณฑิตตาม
มาตรฐานCEFR 

สูงขึ้น

ผลคะแนน 
PISA เฉลี่ย 
ของนักเรียน
อายุ 15 ปี 
เพ่ิมขึ้น

ความพึงพอใจ
ของสถาน

ประกอบการ 
ต่อผู้จบ

การศึกษา
เพ่ิมขึ้น

การแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของ

นักเรียน เพ่ิมขึ้น

การอ่านของ
คนไทย 
เพ่ิมขึ้น

สถานศึกษา             
ที่มีการจัด     

การเรียนการสอน /
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้าง               

ความเป็นพลเมือง

จ้านวนโครงการ 
วิจัยเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ที่ใช้
พัฒนาประเทศ 

เพ่ิมขึ้น

งานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ในระดบั

นานาชาติ 
เพ่ิมขึ้น

สถานศึกษามี
คุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น

ความแตกต่างของ
คะแนน O-Net 
คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ

ลดลง

นักเรียนมีคะแนน 
O-Net แต่ละวิชา
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

เด็กแรกเกิด–5 ปี 
มีพัฒนาการ

สมวัย

14

95%



จ้านวนโรงเรียนขนาด
เล็กที่ไม่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง ปรับปรุงโครงสร้าง                

การบริหารงานของ ศธ.

สัดส่วนงบประมาณ 
Agenda สูงขึ้น 

เมื่อเทียบกับ Function 
(60 : 40)

ระบบการประกันคุณภาพ 
ที่เหมาะสม สอดคล้องกบั

บริบทของสถานศึกษาสัดส่วนผู้เรียนเอกชน
สูงขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ 

(50 : 50)
สถานศึกษาที่ปลอด
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น

ระบบบริหารงานบุคคล
ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษามปีระสทิธิภาพ มีกลไกส่งเสริมให้                  
ทุกภาคส่วนสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ปรับระบบการจัดสรร
เงินไปสู่ด้านอุปสงค์

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ความเป็นอิสระ และความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา

มีฐานข้อมูล                         
ด้านการศึกษา ฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านการศึกษา ภาคประชาสังคม                          

มีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ประชารัฐเพิ่มขึ้น

ระบบเครือข่ายดิจิทัล
มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากร                                 

ทางการศึกษา
ได้รับ การพัฒนา

อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราเด็ก                       
ออกกลางคันลดลง
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ร้อยละของผู้เรียน                
ที่เรียนในระบบ              

ทวิภาคี/สหกิจศึกษา                           
ในสถานประกอบการ               

ที่มีมาตรฐาน 
เพ่ิมขึ้น

อันดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการศึกษา 
ดีขึ้น (IMD)

จ้านวน
สถาบันอุดมศึก
ษาที่อยู่ใน 200

อันดับแรก                
ของโลก

ร้อยละของ
โรงเรียน

ที่จัดการศึกษา 
STEM ศึกษา 

เพ่ิมขึ้น

มีฐานข้อมูล
ความต้องการ

ก้าลังคน
ตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม

จ้านวน
หลักสูตร

ที่จัดทวิวุฒิ 
เพ่ิมขึ้น

อัตราการมีงานท้า
ภายใน 1 ปี                    
ของผู้จบ

อาชีวศึกษา                    
(ไม่นับศึกษาต่อ) 

เพ่ิมขึ้น

อัตราการมีงาน
ท้า ภายใน 1 ปี                 

ของผู้จบ
อุดมศึกษา
เพ่ิมขึ้น

อันดับความ               
พึงพอใจของ                          

สถานประกอบการ                  
ต่อผู้จบการศึกษา

เพิ่มขึ้น

สัดส่วนผู้เรียน
วิทยาศาสตร์ :
สังคมศาสตร์

สัดส่วน
อาชีวศึกษา : 
สามัญศึกษา

ร้อยละของ
ประชากร                     

วัยแรงงานที่จบ
การศึกษาระดับ 
ม.ปลายหรือ

เทียบเท่า เพ่ิมขึ้น16



6 ยุทธศาสตร์  ของแผนการศึกษาแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ         
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

• ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ความรักและการธ้ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น

• ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพิ่มขึ้น

• ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

18



เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ  
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

• ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื้นที่พิเศษที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

• ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท้า หรือน้าไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

• ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษที่จัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถ่ินเพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 3 : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่

• ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น

• ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น

• มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
• ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
• สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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แผนงาน/โครงการส้าคญัเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) อาทิ

• โครงการสร้างจิตส้านึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
• โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ

พื้นที่เกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล  ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

แผนงาน/โครงการตามเปา้หมาย ตัวชี้วัด  อาทิ

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
• โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
• โครงการสร้างเสริมความรู้และทักษะความเป็นพลเมือง (Civic Education)
• โครงการส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 20



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายที่ 1 : ก้าลังคนมีทักษะที่ส้าคัญจ้าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

• มีฐานข้อมูลความต้องการก้าลังคน (Demand) จ้าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 
• สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
• สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ 
• ร้อยละของก้าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน

• สัดส่วนการผลิตก้าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ้าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชา                             
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

• ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานท่ีก้าหนดเพิ่มขึ้น 

• จ้านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น
• จ้านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น
• ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและ

หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

21



เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

• สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น 
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศเพ่ิมขึ้น
• จ้านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู/้นวัตกรรมที่น้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น
• จ้านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพ่ิมขึ้น
• จ้านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
• ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก้าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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แผนงาน/โครงการตามเปา้หมาย ตัวชี้วัด  อาทิ

• โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่จ้าเป็นและตรงตามความต้องการของประเทศ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้ 

• โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอย่างยั่งยืน 
• โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจส้าหรับบัณฑิตจบใหม่ด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล
• โครงการออกแบบระบบงานและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย รวมทั้งผู้ที่มี

ความสามารถพิเศษ

แผนงาน/โครงการสา้คัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) อาทิ

• โครงการประชารัฐเพื่อการผลิตและพัฒนาก้าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ
• โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ 
คุณลักษณะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21

• ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
• ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศกึษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมวีินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา  
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

• ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น
• คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพ่ิมขึ้น
• ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้น
• ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
• จ้านวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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เป้าหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม  
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

• ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดบักอ่นประถมศึกษาทีจั่ดกจิกรรมการเรียนรู้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
• จ้านวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับหลักสตูรปฐมวัย และสมรรถนะของ

เด็กที่เช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น
• จ้านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษาตามหลักสตูรทีมุ่่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น
• จ้านวนสถาบันการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลกัสตูรที่มุง่พัฒนาผู้เรียนให้มี

สมรรถนะที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมขึ้น
• จ้านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) เพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่

• จ้านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น

• จ้านวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน
ศาสนา มูลนิธิ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น

• จ้านวนรายการ/ประเภทสื่อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เผยแพร่ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล จ้าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาเพิ่มขึ้น

• มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถให้บริการคนทุกช่วงวัย
และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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เป้าหมายที่ 5 : ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ

• มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มปีระสิทธิภาพ

• มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 6 : ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 

• มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2569) จ้าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด 

• สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้น 
• มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้ส้าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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เป้าหมายที่ 7 : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

• ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

• ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่

3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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แผนงาน/โครงการตามเปา้หมาย ตัวชี้วัด  อาทิ

• โครงการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
• โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ส้าหรับคนทุกช่วงวัย
• โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ต้ารา สิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน
• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้แต่ละประเภท
• โครงการอบรมพัฒนาทักษะการด้ารงชีวิตส้าหรับผู้สูงวัย
• โครงการส่งเสริมการสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมส้าหรับพลเมืองในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/โครงการสา้คัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) อาทิ

• โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
• แผนงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

• สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 - 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี เพิ่มขึ้น  
• ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
• ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าทกุคน
• สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15 – 17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี เพิ่มขึ้น  
• ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  
• ร้อยละของเด็กในวัยเรียนทีม่ีความตอ้งการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเตม็ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

(จ้าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ้าเปน็พเิศษ)
• ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 2 : การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส้าหรับคนทุกช่วงวัย

• มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

• มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
• มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และการผลิตรายการเพ่ือการศึกษา
• ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ขั้นต่้า 30 Mbps ใน 5 ปีแรก 

และ 100 Mbps ภายใน 20 ปี เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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เป้าหมายที่ 3 : ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล

• มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง 
และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น 
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 

• มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา 
การติดตาม ประเมิน และรายงานผล

• มีกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ได้รับ
การปรับปรุงและมีผลบังคับใช้

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้

• โครงการคัดกรองและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ
• โครงการจัดท้าฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา

แผนงาน/โครงการสา้คัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) อาทิ

แผนงาน/โครงการตามเปา้หมาย ตัวชี้วัด  อาทิ

• โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทางการศึกษา 

• โครงการพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้
• โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
• โครงการจัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
• โครงการจัดท้าคู่มือการบันทึกและใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัย มีจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

• ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤตกิรรมที่แสดงออกถงึความตระหนกัในความส้าคัญของการ
ด้ารงชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด้าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

• ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 2 : หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

• จ้านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น

• จ้านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
การน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น

• จ้านวนสื่อการเรีนนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• จ้านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
• จ้านวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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แผนงาน/โครงการตามเปา้หมาย ตัวชี้วัด  อาทิ

• แผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้กับคนทุกช่วงวัยในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
• โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• โครงการห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน

แผนงาน/โครงการส้าคญัเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) อาทิ

• โครงการน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย
• โครงการรักษ์โลก รักษ์พลังงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมายที่ 1 : โครงสร้าง บทบาทและระบบการบรหิารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้

• มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มี
เอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

• มีการปรับปรุง แก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาทและภารกิจ
ของรัฐ ความเป็นอิสระและความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา และการระดมทุนและร่วม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 2 : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

• ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น
• จ้านวนสถานศึกษาท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
• อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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เป้าหมายที่ 3 : ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่

• จ้านวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

• จ้านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้ง
ของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 4 : กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ              
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก้าลังแรงงานของประเทศ

• มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา ที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก้าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ

• มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดสว่นที่เหมาะสม 
ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก้าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริง
ของประเทศ

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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เป้าหมายที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลของคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก้าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

• มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา และความส้าเร็จในวิชาชีพ

• ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
• ร้อยละของครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน

เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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แผนงาน/โครงการตามเปา้หมาย ตัวชี้วัด  อาทิ

• โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา

• โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา 
• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาในการจัดการศึกษาในพื้นที่ อาทิ สมัชชาการศึกษาหรือสภาการศึกษาจังหวัด 

หรือสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคม
• โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา และระบบการเงินผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
• โครงการพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษาส้าหรับการศึกษาเอกชน

แผนงาน/โครงการสา้คัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) อาทิ

• โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
(ICU)

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
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บทบาทของชุมชน/ประชาชน

41

บทบาทของ

ภาคเอกชน/สื่อมวลชน



การด้าเนินการของ ศธ
ในระยะเร่งด่วน

ประกอบด้วย
•การจัดท าฐานข้อมลู

ผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยน                     
และใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
ระหว่าง ศธและหน่วยงานอื่น
•การขยายการบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
และการใช้ประโยชน์จาก 
DLIT, DLTV
• การจัดอัตราก าลังครู

ให้ครบตามเกณฑ์
• การพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห์แกป้ญัหา
• การปรับระบบการสอบ 

O-Net ให้เป็นที่ยอมรับ

เป็นการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 

ในเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง 5 ปีแรก 

ซึ่งหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา
จะต้องน ายุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ไปจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 5 ปี 

และจัดท ารายละเอียด
การด าเนินการ

แต่ละปี ในลักษณะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

เพ่ือให้บรรลุผล
ตามท่ี ก าหนดไว้

เป็นการด าเนินการตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ท่ีได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้

ในช่วง 5 ปีท่ีสอง 
ซึ่งหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา

จะต้องประมวล
ผลการด าเนินการ
พัฒนาการศึกษา

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ในระยะเร่งด่วนและ

ระยะ 5 ปีแรก และน ามาใช้
ในการพิจารณาปรับปรุง

การด าเนินการ

เป็นการด าเนินการตาม
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ได้

ก าหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง 5 ปีท่ีสาม 

โดยหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา
ต้องทบทวนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด

จากผลของการจัดการศึกษา
ในช่วง 10 ปีแรก และ
ประเมินสภาวการณ์

ของประเทศและของโลก
เพื่อการปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม ตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 

เป็นการด าเนินการ
ตามเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง 5 ปีท่ีสี่ 

โดยหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา
ต้องทบทวนยุทธศาสตร์
เป้าหมายและตัวชี้วัด

จากผลของการจัดการศึกษา
ในช่วง 15 ปีแรก และ
ประเมินสภาวการณ์

ของประเทศและของโลก 
เพ่ือการปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม ตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 

3 4 5
ระยะเร่งด่วน 

(พ.ศ. 2560-61)

1
(พ.ศ. 2560-64)

2
(พ.ศ. 2565-69) (พ.ศ. 2570-74) (พ.ศ. 2575-79)

5 ช่วงระยะเวลาของแผนฯ
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การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส้าคัญ

และพร้อมเข้าร่วมผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ้าปีของหน่วยงาน องค์กร 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ

สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม                    
ในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่
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สถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา

ชั้นเรียน
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ปัจจัยและเงื่อนไขความส้าเร็จ (Key Success Factors)

การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม                      
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง

การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด้าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ

การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม

การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ

การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจน

การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการก้ากับการด้าเนินงานของสถานศึกษา

การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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