
หนา้ที� 1

62 63 64 เห็นชอบ
ควรแกไข/
ปรับปรุง

ขอเสนอ
แนะและขอคิดเห็น
ใหปรับ/แกไขเปน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

1.1 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูท่ีสะทอนความรัก และ
การธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและ
การยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

สพฐ. N/A 100 100 100

1.2 รอยละของนักเรียนท่ีผานการอบรมลูกเสือ 
เนตรนารี

สพฐ. N/A 100 100 100

2.1 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการ
เรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความ
ขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี

สพฐ. N/A 30 30 30

2.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติด สพฐ. 100 100 100 100

1.1 สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบ
กับผูเรียนสามัญศึกษา

ศธจ.  20:80  30:70  35:65  40:60

ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน : “มุงยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนทุกชวงวัย ใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงตนบนพื้นฐานของความพอเพียง”

1. ผูเรียนมีทักษะที่
จําเปน และมีสมรรถนะ
 ตรงตามความ
ตองการของ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การผลิตและพัฒนากําลัง
 การวิจัยเพื่อสราง
ความสามารถในการ

กลยุทธ

 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางความม่ันคงของ
สถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และจัดการระบบ
ดูแลและปองกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม

แบบประชาพิจารณ

ตารางเชื่อมโยง วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด/โครงการ แผนกลยุทธ  พ.ศ.2562 - 2564

ความคิดเห็น
หนวย  

งาน
เจาภาพ
 (สังกัด)

เปาหมาย

ปปจจุบัน

2. ผูเรียนทุกชวงวัย
ไดรับการศึกษาดูแล
และปองกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

ลํา
ดับ

ตัว
ชี้ว

ัด

1. ผูเรียนมีความรัก
สถาบันหลักของชาติ
และยึดม่ันการปกครอง
รอบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

สงเสริมการผลิตและ
พัฒนากําลังคนใหมี
สมรรถนะในสาขาที่ตรง
ตามความตองการของ
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1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะท่ี
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ เพ่ิมข้ึน

สอศ. N/A เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 20

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

20

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

20

1.3 รอยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป)
 ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทาข้ึนไปเพ่ิมข้ึน

ศธจ. N/A เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 2

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 2

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 2

1.4 อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
(ไมนับศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ป 
เพ่ิมข้ึน

สอศ. N/A 70 75 80

1.5 อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ภายในระยะเวลา 1 ป เพ่ิมข้ึน

สกอ. N/A 65 70 75

1.6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเปน
ท่ีพอใจของสถานประกอบการ เพ่ิมข้ึน

สอศ. 
สกอ.

N/A 65 70 75

1.7 จํานวนหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน

สอศ. N/A เพ่ิมข้ึนปละ 1 เพ่ิมข้ึน
ปละ 1

เพ่ิมข้ึน
ปละ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
(ตอ)

1.8 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร 
หรือสะเต็มศึกษา เพ่ิมข้ึน

สพฐ. N/A 24 27 30

ตองการของ
ตลาดแรงงาน

ความสามารถในการ
แขงขัน และรองรับการ
พัฒนาประเทศ

ตามความตองการของ
ทองถิ่นและตลาดแรงงาน
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2. มีการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสรางองคความรู
และนวัตกรรมท่ีสราง
ผลผลิตและมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ

2.1 จํานวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองค
ความรู/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาประเทศ

สอศ. 
สกอ.

N/A 10 10 10

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ

1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

สพฐ. N/A 65 70 75

1.2 รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษา       
 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัยและ
 มีจิตสาธารณะ

ทุกสังกัด N/A 65 70 75

1.3 รอยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือเทียบเทาข้ึนไป ท่ีจัดกิจกรรม
สะทอนการสรางวินัย จิตสาธารณะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ิมข้ึน

สพฐ. N/A 85 90 95

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
(ตอ)

2. คนทุกชวงวัยมีทักษะ
ความรู ความสามารถ 
และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา 

2.1 รอยละของเด็กแรกเกิด - 5 ป มีพัฒนาการ
สมวัย

สพฐ.  
อปท.

N/A 81 83 85

2.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอย
ละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน

สพฐ. นอยกวา
 40

45 48 50

1. ผูเรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะ
คุณลักษณะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21

 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุก
ชวงวัยมีทักษะ ความรู
ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
ในแตละชวงวัย โดยสงเสริม
และพัฒนาแหลงเรียนรู ส่ือ
การเรียนรูตาง  ๆใหมี
คุณภาพ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึง
แหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัด
เวลาและสถานท่ี
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3.1 รอยละของศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
ไดคุณภาพและมาตรฐาน

สพฐ.  
อปท.

N/A 85 90 100

3.2 จํานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษา       
 ข้ันพ้ืนฐานจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุง
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

สพฐ.  
อปท.

N/A 85 90 95

4.1 จํานวนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาให
สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมเรียนรู
ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมข้ึน

กศน. N/A 30 40 50

4.2 จํานวนแหลงเรียนรู หองสมุด พิพิธภัณฑ ท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิ 
สถาบัน/องคกรตาง  ๆในสังคม เพ่ิมข้ึน

กศน. N/A เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 5

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 5

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 5

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
(ตอ)

สงเสริม สนับสนุน ประสาน
การพัฒนาครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา

1. ผลิตครู อาจารย 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดมาตรฐาน
ระดับสากล

1.1 มีฐานขอมูลความตองการใขครู แผนการ
ผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2560-2569) 
จําแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา

สพฐ.  
สกอ.  
สอศ.

N/A 85 90 95

2. ครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน

2.1 รอยละของครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับและประเภทไดรับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทุกสังกัด N/A 85 90 95

4. แหลงเรียนรู ส่ือตํารา
เรียน นวัตกรรม และส่ือ
  การเรียนรูมีคุณภาพ
และมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึง
ไดโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี

3. สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรูตามหลักสูตร
อยางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
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1.1 สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ป) ตอ
ประชากรกลุมอายุ 3-5 ป เพ่ิมข้ึน

ศธจ. N/A 80 85 90

1.2 ประชากรอายุ 6-11 ป ไดเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน

ศธจ. 100 100 100 100

1.3 ประชากรอายุ 12-14 ป ไดเขาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน

ศธจ. 100 100 100 100

1.4 สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา (15-17 ป) ตอประชากรกลุมอายุ
 15-17 ป เพ่ิมข้ึน

ศธจ. N/A 76 78 80

1.5 ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) มีจํานวนป
การศึกษาเฉล่ียเพ่ิมข้ึน

7.40 8.80 9.70 10.70

1.6 รอยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ เพ่ิมข้ึน (จําแนกตามกลุม
ประเภทของความจําเปนพิเศษ)

สพฐ. N/A 20 20 20

1.7 รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสม

สพฐ. N/A 90 95 100

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
(ตอ)

1.8 อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง

สพฐ. N/A 0.10 0.10 0.10

1. ผูเรียนทุกคนไดรับ
โอกาส และความ    
เสมอภาคในการเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ

เพ่ิมโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเขาถึงการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพผานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับ
คนทุกชวงวัย

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางโอกาส ความ
เสมอภาค และความเทา
เทียมทางการศึกษา
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2.1 รอยละของสถานศึกษาไดรับบริการ
อินเทอรเน็ตความสูงข้ันตํ่า 30 Mbps และ
มีคุณภาพ

ศธจ. N/A 94 96 98

2.2 รอยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ 
DLTV, DLIT, ETV และผูเรียนมีคาเฉล่ียผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน

สพฐ. N/A 55 60 65

3. ระบบขอมูล
รายบุคคล และ
สารสนเทศทางการ
ศึกษาท่ีครอบคลุม 
ถูกตอง เปนปจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา  
การติดตาม ประเมิน 
และรายงานผล

3.1 หนวยงานทางการศึกษามีระบสารสนเทศ
ดานการศึกษาและดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ี
ครอบคลุม ถูกตองและเปนปจจุบัน 
สามารถอางอิงได เพ่ือใชประโยชนในการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การ
ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

ทุกสังกัด N/A มี มี มี

1.1 รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษาท่ีเขา
รวมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
เพ่ิมข้ึน

ทุกสังกัด N/A 25 27 30ประเด็นยุทศาสตรท่ี 5 
การสงเสริมการจัด
การศึกษา เพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม

1. คนทุกชวงวัยมี
จิตสํานึกรักษ
ส่ิงแวดลอม  มีคุณธรรม
 จริยธรรม และนํา
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ

สงเสริม สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 
การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู แหลง
เรียนรู และส่ือการเรียนรูท่ี
เก่ียวกับการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

2. การเพ่ิมโอกาส        
 ทางการศึกษาผาน
เทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาสําหรับคน    
  ทุกชวงวัย
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1.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีใชกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ิมข้ึน

สพฐ. N/A 30 35 40

1.3 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน

ทุกสังกัด N/A 30 30 30

2.1 รอยละของสถานศึกษา/สถานบัน
การศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ทุกสังกัด N/A 25 27 30

2.2 รอยละของสถานศึกษา/สถานบัน
การศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน

ทุกสังกัด N/A 100 100 100

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

1.1 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา

ทุกสังกัด N/A 74 77 80

1.2 จํานวนสถานศึกษาท่ีบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ิมข้ึน

ทุกสังกัด N/A เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 10

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

10

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

10

พอเพียงสูการปฏิบัติคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และการนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ

1. ระบบบริหารจัด
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ

2. หลักสูตร แหลง
เรียนรู และส่ือการ
เรียนรูท่ีสงเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม คุณธรรม
 จริยธรรม และการนํา
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
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2.1 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอตอ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน

สพฐ. N/A 65 70 75

2.2 รอยละของครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานตรงกับความรู
ความสามารถ

สพฐ. N/A 85 90 95

2.3 รอยละของครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา/การ
ฝกอบรมเพ่ิมข้ึน

สพฐ. N/A 65 70 75

2.5 จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการประเมิน
ทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตําแหนง 
และวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน

สพฐ. N/A เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 10

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

10

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

10

3.1 จํานวนหนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชน ท่ี
มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน

ศธจ. N/A เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 4

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 4

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 4

3.2 สัดสวนผูเรียนเอกชนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับรัฐ ศธจ. N/A  28:72  29:71  30:70

3. ทุกภาคสวนของ
สังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
และพ้ืนท่ี

2. ระบบบริหารงาน
บุคคลของครู อาจารย 
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจ และ
สงเสริมใหปฏิบัติงานได
อยางเต็มตามศักยภาพ


