ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผู้เรียนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

แผนบูรณาการ: 1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
1 โครงการ : โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
กิจกรรม : การส่งเสริมเวทีการเรียนรูเ้ พื่อความปรองดองและสมานฉันท์
และสมานฉันท์
1. โครงการจัดค่ายเยาวชนปรองดองสมานฉันท์ชายแดน

2. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้
การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

17.4267
9.4267
4.5268
เด็ก และเยาวชนศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์ ศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนจานวน 155 คน

ผู้นากลุ่มต่างๆ ผู้ใหญ่บา้ น กานัน
อบต. กรรมการหมู่บา้ น หมอ
ผู้นาศาสนา ครู นักกฎหมาย
พระ เยาวชน แม่บา้ น ปราชญ์
ชาวบ้าน ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดน
จานวน 150 คน

1. ร้อยละ 100 เยาชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดน 4 ภูมิภาค
จังหวัดราชบุรี จังหวัดจันทบุรี
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดภูเก็ตร่วมกันบนความแตกต่างทางเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ร้อยละ 100 ของเยาชนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน
5 พืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1.ร้อยละ 100 ของเยาชนทีเ่ ข้าร่วม
ชายแดน และพืน้ ทีช่ ายฝั่งทะเลและ โครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
เกาะแก่ง จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้วชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทาง
จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต
2. ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

ต.ค.59-ก.ย.60

2.0266

สป.

4.7

1

5

ต.ค.59-ก.ย.60

2.5002

สป.

4.7

1

5

สป.

4.7

1

5

พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจด้วยเหตุผลและสามารถกาหนด
ข้อตกลงร่วมกันเพือ่ นาไปปฏิบตั ิและ
เกิดผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน
3. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นและดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรม : การฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและ ผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง การสร้างความปรองดอง

4.8999

และสมานฉันท์ ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
1. โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและ

1. จัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึก

พืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดทีร่ ับผิดชอบ

1.ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิข์ อง

ผู้บริหารสถานศึกษาเพือ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ ลงสู่การปฏิบตั ิในพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัด

อบรมหลักสูตร “การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์”
จานวน 100 เล่ม

จานวน 18 กลุ่ม

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
“การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์” ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
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ต.ค.59-ก.ย.60

4.8999

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

2. ทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์”
จานวน 1 รุ่นๆ ละ 50 คน
รวม 50 คน

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
“การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์” ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
3. จานวนแผนการดาเนินงาน

3. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์”

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง : การสร้างความ

กลุ่มจังหวัดละ 1 รุ่น รวม 18 รุ่น
4.จานวนกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับ
การฝึกอบรมรุ่นละ 50 คน

ปรองดองและสมานฉันท์ของ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาสู่
การปฏิบตั ิในหน่วยงาน/

รวม 900 คน
5. รายงานการดาเนินงานโครงการ

สถานศึกษาได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

จานวน 200 เล่ม
2 โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

ต.ค.59-ก.ย.60

แผนบูรณาการ: 4 การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8.0000

ม.นเรศวร

4.7

1

5

221.5926
13.4301

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

1. กลุ่มปฐมวัย อายุ 2-6 ปี ใน
รร.อนุบาล จานวนกว่า 34,000 แห่ง
2. กลุ่มวัยเด็ก อายุ 7-12 ปี ตั้งแต่ชั้น
ป. 1 – 6 จานวน 4.8 ล้านคน
3. กลุ่มวัยรุ่น อายุ 13 - 19 ปี
จานวน 11,738 แห่ง

สถานศึกษาทัว่ ประเทศ

2. โครงการรณรงค์ปอั งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)

1. สถานศึกษาทุกสังกัดในศธ.
2.
/อาจารย์
สถานศึโรงกษาทุกสังกัด
ทัว่ ครู
ประเทศ
30,000

ทัว่ ประเทศ

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกัน

ต.ค.59-ก.ย.60

2.1801

สป.

2.1

1

5

ต.ค.59-ก.ย.60

11.2500

สป.

2.1

1

5

ต.ค.59-ก.ย.60

150.1625

สพฐ.

2.1

1

5

2. ครู/อาจารย์ จานวน 10,000 คน
3. นักเรียน/นักศึกษา 500,000คน
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก
- รณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 4. การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด กับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรางานเสพติด (ป.ป.ส.)
- โครงการ TO BE NUMBER ONE

นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
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ร้อยละ 100 ของเด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์
ป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก
- รณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
- อาชีวะต้านยาเสพติด

นักเรียนสังกัด สอศ. และ สช.

พื้นที่เป้าหมาย

สถานศึกษาสังกัด สอศ.
424 แห่ง

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

1. จานวนสถานศึกษาภาครัฐและ
เอกชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
500 แห่ง
2. จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
/กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 100,000 คน

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

แผนบูรณาการ: 12 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
1 โครงการ : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรม : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1. โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
1. โครงการอาหารเสริม (นม)

2. โครงการอาหารกลางวัน

สานักงาน กศน. 77 จังหวัด
ดาเนินการจัดหลักสูตร
1. จัดหลักสูตรระยะสั้น
420 ชั่วโมง จังหวัดละ 1 อาเภอ
อาเภอ ละ 1 ห้องเรียน
ห้องเรียน ละ 20 คน 1,540 คน
2. จัดหลักสูตรระยะสั้น
70 ชั่วโมง จังหวัดละ 1 อาเภอ
อาเภอ ละ 1 ห้องเรียน
ห้องเรียน ละ 20 คน 1,540 คน
ผู้สูงอายุในชุมชน
จานวน 185,600 คน

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
2.1
1
1

28.0000

สอศ.

30.0000

สกอ.

2.1

1

5

สป. (กศน.)
สป. (กศน.)

4.4

3

1

สานักงาน กศน. 77 จังหวัด

ต.ค.59-ก.ย.60

4,741.0731
4,684.5314
22.3150
15.3550

1. กศน. อาเภอ/เขต ทุกแห่ง
(จานวน 928 แห่ง)
2. ศูนย์ / ชมรม สาหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชน ตาบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
3. สถาบันการศึกษาในชุมชน ตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต.ค.59-ก.ย.60

6.9600

สป. (กศน.)

4.4

3

1

สป. (สช.)

4.4

3

1

สป. (สช.)

4.4

3

1

นักเรียนชั้น อ.1-อ.3 จานวน
571,766 คน

ทุกจังหวัด

นักเรียนชั้น อ.1-อ.3 จานวน
571,766 คน

ต.ค.59-ก.ย.60

1,744.0781
1,040.6141

นักเรียนชั้น อ.1-อ.3 จานวน
175,866 คน

ทุกจังหวัด

นักเรียนชั้น อ.1-อ.3 จานวน
175,866 คน

ต.ค.59-ก.ย.60

703.4640

111

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา
1. โครงการอาหารเสริม (นม)

2. โครงการอาหารกลางวัน

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,918.1383

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

นักเรียนชั้น ป1-ป.6 จานวน
1,023,443 คน

ทุกจังหวัด

นักเรียนชั้น ป1-ป.6 จานวน
1,023,443 คน

ต.ค.59-ก.ย.60

1,862.6663

สป. (สช.)

4.4

3

1

นักเรียนชั้น ป1-ป.6 จานวน
263,868 คน

ทุกจังหวัด

นักเรียนชั้น ป1-ป.6 จานวน
263,868 คน

ต.ค.59-ก.ย.60

1,055.4720

สป. (สช.)

4.4

3

1

การพฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
- โครงการพัมนาศักยภาพคนไทย
- โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย
- โครงการสร้างความมั่นคงในชีวิต
2 โครงการพัฒนางานการวินจิ ฉัยและฟืน้ ฟูการได้ยินในภาคใต้

56.5417
37.6936
9.6585
9.1896

ม/ส

ต.ค.59-ก.ย.60

ม.สงขลาฯ

4.4

3

1

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

ต.ค.59-ก.ย.60

มรภ.เพชรบุรณ์

4.4

3

1

4 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ

ต.ค.59-ก.ย.60

ม.เชียงใหม่

4.4

3

1

5 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นาของนักศึกษาสถาบันฯ

ต.ค.59-ก.ย.60

4.4

3

1

6 โครงการพัฒนาบัณฑิตไทย สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ต.ค.59-ก.ย.60

สถาบันเทคโนโลยี
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี

4.4

3

1

ลาดกระบัง
7 โครงการค้นหาศักยภาพและสร้างทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น

ต.ค.59-ก.ย.60

มรภ.เพชรบูรณ์

4.4

3

1

8 โครงการพัฒนาทักษะการทางานแรงงานไร้ฝีมือ

ต.ค.59-ก.ย.60

ม.กาฬสินธุ์

4.4

3

1

9 โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทกั ษะด้าน Internet of Things

ต.ค.59-ก.ย.60

สถาบันเทคโนโลยี

4.4

3

1

4.4

3

1

4.4

3

1

10 โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทกั ษะด้านคอมพิวเตอรืและระบบเครือข่ายคอมฯ

ต.ค.59-ก.ย.60

11 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทเี่ กี่ยวข้องเพือ่
สร้างอาหารปลอดภัย

ต.ค.59-ก.ย.60

ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
ลาดกระบัง
ม.เกษตรศาสตร์

12 โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ต.ค.59-ก.ย.60

ม.บุรพา

4.4

3

1

13 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทสแก่ผู้สูงอายุ

ต.ค.59-ก.ย.60

ม.เชียงใหม่

4.4

3

1

14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตาบลชุมโคภายใต้กรอบแนวคิดพฤตพลัง

ต.ค.59-ก.ย.60

สถาบันเทคโนโลยี
ลาดกระบัง

4.4

3

1

112

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
งบประมาณ
รับผิดชอบ
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
1
สถาบันเทคโนโลยี
4.4
3
ลาดกระบัง
1
ม.วลัยลักษณ์
4.4
3

15 โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทกั ษะการใช้เครื่องคอมฯ Tablet

ต.ค.59-ก.ย.60

16 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยแรงงานในการเตรียมพร้อมสู่วัยสุงอายุ

ต.ค.59-ก.ย.60

17 โครงการบัณฑิตไทยพร้อมทางานในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

ต.ค.59-ก.ย.60

ม.สงขลา

4.4

3

1

18 โครงการจัดอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ สร้างโอการทางการศึกษา

ต.ค.59-ก.ย.60

สถาบันเทคโนโลยี
ลาดกระบัง

4.4

3

1

19 โครงการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุ จ.ชุมพร

ต.ค.59-ก.ย.60

สถาบันเทคโนโลยี
ลาดกระบัง

4.4

3

1

20 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ต.ค.59-ก.ย.60

มรภ.เพชรบุรณ์

4.4

3

1

21 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ ความอยู่ดีมีสุข

ต.ค.59-ก.ย.60

มรภ.เพชรบุรณ์

4.4

3

1

22 โครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันเรื่องเพศของเยาวชนระดับอาชีวศึกษา

ต.ค.59-ก.ย.60

สถาบันเทคโนโลยี
ลาดกระบัง

4.4

3

1

23 โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

ต.ค.59-ก.ย.60

ม.เกษตรศาสตร์

4.4

3

1

สป. (สช.)

4.4

3

1

แผนบูรณาการ: 13 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 1 ปรับปรุงระบบการเรียนรู้
แนวทางที่ 1 สร้างกระบวนการเรียนรู้เพือ่ ให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

3,629.9872
1,560.2338

มีทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิจริงและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ
1 โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้

76.6856

1) กิจกรรม: ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
ในโรงเรียนเอกชน
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ดังนี้
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 25 โรง

ส่วนกลางและภูมิภาค

1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 25 โรง
2. ศูนย์พฒ
ั นาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับ
นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
113

ร้อยละ (ร้อยละ 80) ของนักเรียนที่
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
เทียบกับค่าเป้าหมาย

ต.ค.59-ก.ย.60

65.6000

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

จานวน 77 จังหวัด ๆ ละ 1 โรง
รวม 77 โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน
2) กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพโรงเรียนเอกชนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(STEM Education)
2

ครูโรงเรียนเอกชน
จานวน 7,080 คน

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพิม่ ขึน้
(ผลสอบ O-NET เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3)

ต.ค.59-ก.ย.60

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
กิจกรรมการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ งบรายจ่ายอื่น
กิจกรรมหลัก:
1) พัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

1. ผู้บริหารเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

2) ศึกษาและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ

สกอ. สอศ. สป. (กศน., สช.), อปท.
และหน่วยงานอื่นๆ ทีจ่ ัดการศึกษา

11.0856

สป. (สช.)

4.4

3

1

11.8696

สกศ.

4.4

3

1

กรุงเทพมหานคร และ
ส่วนภูมิภาค

จานวนงานวิจัย และ/หรือ
องค์ความรู้ทแี่ ล้วเสร็จ
จานวน 1 เรื่อง

ต.ค.59 ก.ย. 60

ภูมิภาค

- ร้อยละของสถานศึกษา
ทีจ่ ัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
สร้างสรรค์ทคี่ รอบคลุม 4 H

ต.ค.59-ก.ย.60

191.6664

สพฐ.

4.4

3

1

ต.ค.59-ก.ย.60

27.0489

สพฐ.

4.4

3

1

2. คนไทย 5 ช่วงวัย ประกอบด้วย
ช่วงปฐมวัย (0-5 ปี)
ช่วงวัยเรียน (6-14 ปี)
ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา (14-22 ปี)
ช่วงวัยแรงงาน (15-59 ปี)
และช่วงวัยสูงอายุ (60 ปีขนึ้ ไป)
กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้
เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ

ขยายโอกาส 7,031โรงเรียน
- มัธยมปกติ 2,361 แห่ง
- ศึกษาพิเศษและสงเคราะห์
93 แห่ง

- จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนา
เพือ่ ยกระดับคุณภาพด้านศักยภาพ
การเรียนเรียนรู้เชิงกระบวนการ
สู่ความทัดเทียมนานาชาติ
- จานวนนักเรียนและครูทไี่ ด้รับ
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีตามแนวทาง STEM

3

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ตามแนวสะเต็มศึกษา
กิจกรรมหลัก:

นักเรียน จานวน 20,000 คน

โรงเรียนสังกัดสานักงาน

ครูศึกษานิเทศก์ บุคลากร
และผู้บริหารจานวน 1,000 คน

คณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทัว่ ประเทศ

1) จัดทาสื่อ กิจกรรมตามกรอบแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM education)
2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM education)
3) พัฒนาวิชาชีพครูเพือ่ การจัดการเรียนรู้ทสี่ ะท้อนธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด STEM education เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
4) พัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด
STEM education
5) ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการค่ายวิทยาศาสตร์"พัฒนาครูต้นแบบทีป่ รึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์สู่ระดับนานาชาติ"
6) พัฒนาการเรียนรู้บนพืน้ ฐานความรู้เดิมของนักเรียน
4

โครงการจัดระบบคูปองรองรับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
กิจกรรมหลัก:

ข้าราชการครู

ส่วนกลาง เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

จานวน 15,924 คน

และสถานศึกษา

- ครูและนักเรียนทุกโรงเรียน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกสังกัด

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา

สพฐ.
- สถานศึกษาทุกเขตสังกัด
สพฐ. อปท. ตชด. และ สป. (สช.)

๒๒๕ เขต

ต.ค.59-ก.ย.60

79.6175

สพฐ.

4.4

3

1

ต.ค.59-ก.ย.60

85.0000

สพฐ.

4.4

3

1

1) พัฒนาความรู้และสมรรถนะครูผ่านการปฏิบตั ิจริงในสถานศึกษาทีจ่ ัด
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสมกับพืน้ ที่
5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการเตรียมให้
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
กิจกรรมหลัก:
1) พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2) พัฒนาคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทศั น์ เทคนิค วิธีการพัฒนาผู้เรียน
ทีค่ รอบคลุมด้านคุณลักษณะ ความสามารถด้านทักษะ การเรียนรู้
และนวัตกรรมให้มีความหลากหลาย และทันสมัย
3) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
เพือ่ เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม
4) คัดเลือกครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
6) จัดการแข่งขัน /จัดค่ายพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมสาหรับครูและนักเรียน
7) พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 (จัดทาและเผยแพร่วีดิทศั น์สาธิตการจัดการเรียน
การสอนทีส่ อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทัง้ ระดับประถมศึกษา
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ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

และมัธยมศึกษา)
6 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทา
กิจกรรมหลัก:
1) พัฒนาการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด

1. จัดกิจกรรมชุมชนแบบเสริม
หลักสูตรการเรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการและหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประเมินบุคลิกภาพ ความถนัดของผู้เรียน
ร่วมกับกรมการจัดหางาน

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
31,200 โรงเรียน

3) นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนรู้
4) ประเมินผลความสาเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเพือ่ แสดง
และประกวดผลงานผ่านระบบ

2. จัดการเรียนรู้รายวิชาเพิม่ เติม
หลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
ระยะสั้นนักเรียนขยายโอกาส

5) ค่าครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบตั ิการแบบเลือกซื้อภายในวงเงินทีจ่ ัดสรรให้
ของแต่ละห้องปฏิบตั ิการ

7,031 โรงเรียน มัธยมศึกษา
ตอนต้นปกติ 2,361 โรงเรียน

6) ปรับปรุงลานกิจกรรมในร่มเพือ่ เรียนรู้ การเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ การมีงานทา

และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ศึกษาพิเศษ 93 โรงเรียน

7) จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพเพือ่ การมีงานทา ในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ

3. จัดการเรียนรู้หลักสูตรทวิศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา 431 โรงเรียน
4. จัดการเรียนรู้รายวิชาเพิม่ เติม
หลักสูตรเตรียมพืน้ ฐานความถนัด

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและโรงเรียน
77 จังหวัด

- ร้อยละของนักเรียนระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้รับการเตรียมความพร้อม
ในการประกอบอาชีพเทียบเท่า
ค่าเป้าหมาย

ต.ค.59-ก.ย.60

474.2640

สพฐ.

4.4

3

1

สถานศึกษาสังกัด สอศ.
จานวน 295 แห่ง
สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
จานวน 573 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจาอาเภอ จานวน 24 แห่ง

1. จานวนนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) 119,837 คน
2. จานวนสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) 892 คน
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณภาพ
มาตรฐานตรงตามหลักสูตร
ร้อยละ 80

ต.ค.59-ก.ย.60

569.2182

สอศ.
[หน่วยงานร่วม
สป. (กศน., สช.)
สพฐ.]

4.4

3

2

กลุ่มสาขาวิชาชีพการเรียนระดับ
อุดมศึกษา 2,361 โรงเรียน
7 โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)
กิจกรรมหลัก: จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้แก่นกั เรียนสายสามัญ
กิจกรรมย่อย
1) กาหนดนโยบายแนวทางการดาเนินการในการเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. สช. และ กศน.
2) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา สังกัด สพฐ. สช.
และ กศน. ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
3) สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ให้กับสถานศึกษาทีด่ าเนินโครงการ
4) นิเทศติดตาม และประเมินผล

นักเรียน ทวิศึกษาแบบสะสม
หน่วยกิต จานวน 29,584 คน
นักเรียนทวิศึกษาแบบปกติ
จานวน 90,253 คน
- สพฐ. ผู้เรียนในสถานศึกษา
ประเภท
1) ขยายโอกาส,ตระเวนชายแดน
2) ราชประชานุเคราะห์
3) การศึกษาสงเคราะห์
4) สถานศึกษาทัว่ ไปทีม่ ีนกั เรียน
ต้องการเรียน 2 ระบบ
- กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยประจา
อาเภอ
- สอศ. และ สช. ทีอ่ ยู่ใกล้ศูนย์
ปฏิบตั ิการ และมีความพร้อม
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ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงการเรียนรู้
8 โครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนในภาคตะวันออก
กิจกรรมหลัก:
1) อบรมเชิงปฏิบตั ิการในพืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล
2) ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

66.3300
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนในภาค
ตะวันออก จานวน 500 คน
อาจารย์และบุคลากร 150 คน

ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี
สระแก้ว และตราด

9 โครงการเพิ่มพูนองค์ความรูช้ ุดวิชาสะเต็มศึกษาในรูปแบบการศึกษา
ทางไกลแก่ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก:
1) จัดทาและบูรณาการเนือ้ หาความรู้การจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา
2) จัดทาเนือ้ หาวิชาการเพือ่ ศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
3) นิเทศการศึกษาในพืน้ ทีโ่ รงเรียน
4) จัดสัมมนากระบวนการเรียนรู้เพือ่ ยกระดับการศึกษาให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5) ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบเพือ่ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
10 โครงการบริการนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ศึกษา
กิจกรรมหลัก:
1) คัดเลือกงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ต่อยอดจากงานวิจัย
ให้สามารถใช้งานได้จริง
3) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษาทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ

ครูผู้สอนระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

มสธ. และสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางวิทยาศาสตร์ ในสถาบัน
การศึกษาในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทีส่ นใจ

11 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการ ตามแนวทาง Active Learning
กิจกรรมหลัก:
1) สารวจ กาหนดเกณฑ์/คุณสมบัติโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ
คัดเลือกและสร้างความร่วมมือ กับโรงเรียนเครือข่าย
2) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สอน
ในโรงเรียนเครือข่ายในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
3) ร่วมจัดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนเครือข่าย
ทางวิชาการ
4) ประเมินผลผู้เรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน โดยครู อาจารย์
และผู้เรียน
12 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรูข้ องผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
และส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิตรองรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ม/ส
ม/ส (ม. บูรพา)

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
4.4

3

1

ม/ส (มสธ.)

4.4

3

1

การศึกษาในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ม/ส
(ม.อุบลราชธานี)

4.4

3

1

ครู อาจารย์ และ บุคลากร
สายสนับสนุนทีเ่ กี่ยวข้อง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ม/ส
(ม.อุบลราชธานี)

4.4

3

1

1. นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ม/ส
(ม.อุบลราชธานี)

4.4

3

1
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก:
1) ปรับปรุงพืน้ ทีห่ อ้ งเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom ขนาดไม่เกิน
50 ทีน่ งั่ ) จานวน 12 ห้อง
2) ปรับปรุงพืน้ ทีก่ ิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (500 ตารางเมตร)
3) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
4) ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5) สร้างห้องงานต้นแบบ I-Design Workspace
6) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและบุคลากรเพือ่ รองรับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
13 โครงการพี่สอนน้อง ทั้งทักษะวิชาการและทักษะชีวิตของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมหลัก:
1) อบรมสัมมนาพีต่ ิว
2) อบรมพีส่ อนน้อง 2 รุ่น
14 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่
การศึกษาทุกสังกัด
กิจกรรมหลัก:
1) พิจารณาและคัดเลือกโรงเรียนเป็นฐานการอบรมครูสะเต็มศึกษา
ทัง้ สพป. สพม. สช. และโรงเรียนปอเน๊าะ
2) สสวท. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ครูสะเต็มศึกษา ต้นแบบเอกสารการอบรมและชุดการอบรม
3) มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ จัดการอบรมครูตามความต้องการของครู
ในช่วงปิดภาคการศึกษา
4) สสวท. จัดอบรม โดยออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ เพือ่ การศึกษา
ETV ตามหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษา
5) สนับสนุนสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดซื้อสื่อประกอบการอบรม
ให้กับศูนย์การอบรมฯ
แนวทางที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพการเรียนรูภ้ าษาไทยและภาษาอังกฤษ
1 โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : พัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษา
อังกฤษเพือ่ การสื่อสาร

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. นักศึกษาและอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย
เครือข่ายพืน้ ทีเ่ ขตอีสานตอนล่าง
3. นักเรียนและครูในโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
4. บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
การพัฒนาระบบการศึกษา
เพือ่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

นักศึกษามหาวิทยาลัย

ครูผู้สอนทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โรงเรียนทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และทุกสังกัด 67,500 คน

มรภ. ลาปาง

โรงเรียนทีเ่ ป็นศูนย์การอบรม
พัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ใน 225 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ทัว่ ประเทศ และมหาวิทยาลัย
เครือข่าย ทัง้ ๓๖ แห่ง

170.2000

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ม/ส
(มรภ. ลาปาง)

4.4

3

1

สสวท.

4.4

3

1

สป.(กศน.)

4.4

3

1

193.4788
35.2000

ครู กศน.และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการจัดและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ของสานักงาน กศน.
110 คน

ส่วนกลาง และสถานศึกษาใน
1. ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษา
สังกัดสานักงาน กศน. ทัว่ ประเทศ อังกฤษเพือ่ การสื่อสาร จานวน 110 คน
สามารถเป็นวิทยากรแกนนาได้
2. ครู กศน. ทัว่ ประเทศสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียน ส่งผลต่อผู้เรียน กศน. มีทกั ษะ
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ต.ค.59-ก.ย.60

12.1000

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพได้
2 กิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
โรงเรียนเอกชน
1. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

1. Core Trainers ครูโรงเรียน
ส่วนกลางและสถานศึกษาในสังกัด สช1. ร้อยละ 80 ของ Core Trainers
เอกชน 10 คน
2. Boost Camp
สามารถเป็นวิทยากรแกนนาได้
2. Boost Camp(Teacher Training)
2. ร้อยละ 80 ครู ทีเ่ ข้าร่วม Boost Camp
ครูโรงเรียนเอกชน 200 คน
(Teacher Training) สามารถใช้ภาษา
ครู โรงเรียนเอกชน 200 คน
อังกฤษเพือ่ การสื่อสารในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนได้
3. ร้อยละ 3 ของผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้

ต.ค.59-ก.ย.60

23.1000

สป. (สช.)

4.4

3

1

1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต
มัธยมศึกษา 52 เขต
2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
ภาษาไทยสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาทุกเขต
3. ครูผู้สอนภาษาไทยทุกเขต
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ทีม่ ีปญ
ั หาการอ่านการเขียน

1) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต
มัธยมศึกษา 52 เขต
2) สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สพฐ.

ต.ค.59-ก.ย.60

146.1788

สพฐ.

4.4

3

1

1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นกั เรียน
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
กิจกรรมหลัก:
1) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นกั เรียนอ่านออกเขียนได้
โดยการส่งเสริมเติมเต็มความเข้มแข็งให้แก่สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพือ่ การอ่านออก
เขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้
2.1) พัฒนาวิธีสอนอ่านออกเขียนได้โดยการแจกลูกสะกดคา การอ่าน
คิดวิเคราะห์ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานและพัฒนาภาษาไทยโดยใช้หลักพัฒนาทางสมอง
(BBL)
2.2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาไทยสาหรับนักเรียนทีม่ ีความสามารถ
ภาษาไทยเพือ่ การอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง

1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต
มัธยมศึกษา 52 เขต
2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
ภาษาไทยสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาทุกเขต
3. ครูผู้สอนภาษาไทยทุกเขต
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ทีม่ ีปญ
ั หาการอ่านการเขียน

1) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต
มัธยมศึกษา 52 เขต
2) สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สพฐ.

52.6650

สพฐ.

4.4

3

1

2) โครงการพัฒนากรอบความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทย

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนกลางและสถานศึกษาในสังกัด

33.0138

สพฐ.

4.4

3

1

3 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการเรียนรูภ้ าษาไทยและภาษาอังกฤษ
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- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้
อ่านคล่อง เขียนคล่อง
- นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท1ี่
อ่านออกเขียนได้
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึน้ ไป
อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทย
เพือ่ การสื่อสารได้

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก:
1. ขับเคลื่อนและนากรอบความสามารถภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัด
การเรียนการสอนและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สพฐ.

3) โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมหลัก:
1) พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านภาษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.1) ศธ. วางกรอบดาเนินงานจัดการอบรมให้แก่ Professional
Trainers ซึ่งเป็นวิทยากรชาวต่างประเทศ
1.2) สพฐ./สช./สกอ./สอศ./กศน./กทม. เสนอรายชื่อครูภาษาอังกฤษ
ทีม่ ีความสามารถตามเกณฑ์เพือ่ คัดเลือกเข้ารับการอบรมเพือ่ เป็นวิทยากร
แกนนา (Core Trainers)
1.3) สพฐ. และหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการประสานงานการอบรม
เพือ่ เป็นวิทยากรแกนนา (Core Trainers)
1.4) สพฐ. และหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เสนอรายชื่อครูภาษาอังกฤษ
ทีเ่ ป็นตัวแทนครูจากหน่วยงาน เพือ่ เข้ารับการอบรม Boost Camp
(Teacher Training) จากวิทยากรมืออาชีพ
1.5) สพฐ. และหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการอบรม
Boost Camp (Teacher Training) ระยะเวลา 6 สัปดาห์
1.6) ครูทผี่ ่านการอบรมนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารใช้
ในการจัดการเรียนการสอนทีส่ ถานศึกษาของตน
1.7) ขยายผลการอบรมให้แก่ครูภาษาอังกฤษทัว่ ประเทศ

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

60.5000

สพฐ.

4.4

3

1

12.1000
6.6000

สอศ.
สกอ. (ม/ส)

4.4

3

1

4 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1. Professional Trainers
วิทยากรชาวต่างประเทศ
2. Core Trainers ครูไทย
สังกัดละ 10 คน รวม 20 คน)
3. Boost Camp (Teacher
Training) ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
Training) ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
สอศ. 100 คน สกอ. 50 คน

1. ส่วนกลาง
2. สถานศึกษาในสังกัด
สอศ./ สกอ. (รร. สาธิต)

5 โครงการยกระดับการเรียนรูข้ องนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
ด้านภาษาไทย
กิจกรรมหลัก:
1) อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาไทยสาหรับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
1,000 คน

จังหวัดกาญจนบุรี

ม/ส
มรภ. กาญจนบุรี

4.4

3

1

6 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูข้ องนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

ม/ส

4.4

3

1
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
ด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมหลัก:
1) อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่เป้าหมาย

1,000 คน

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มรภ. กาญจนบุรี

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

7 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมหลัก:
1) จัดการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับงานการศึกษาและงานสาธารณสุข
2) จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
- ภาษาเพือ่ อาชีพ
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ บุคลากร
- ภาษาอังกฤษเพือ่ งานสานักงาน
- ภาษาเพือ่ พัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทัว่ ไป
ในจังหวัดเพชรบูรณ์
2,000 คน

มรภ. เพชรบูรณ์

ม/ส
(มรภ. เพชรบูรณ์)

4.4

3

1

8 โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบและกิจกรรมทางภาษา
กิจกรรมหลัก:
1) พัฒนาการจัดการทดสอบและอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัย บุคลากรและประชาชนทัว่ ไป

นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทัว่ ไป
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 400 คน

มรภ. เพชรบูรณ์

ม/ส
(มรภ. เพชรบูรณ์)

4.4

3

1

9 โครงการยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสังคม
กิจกรรมหลัก:
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านวิชาการใน 5 โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายนาร่อง
1.1) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ อง
โดยเจ้าของภาษา
1.2) แนะแนวเส้นทางอาชีพสู่อาเซียน (Career path)
1.3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
1.4) ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
2) ยกระดับคุณภาพด้านปัจจัยทีส่ นับสนุนทางการศึกษา
2.1) การเรียนรู้สารสนเทศ (Information Techonology)

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนาร่อง
จานวน 5 โรง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนสิชลคุณาธาร
2. โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
3. วิทยาลัยเทคนิคสิชล
4. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศ์ ึกษา
5. โรงเรียนวัดโคกเหล็ก

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนาร่อง
จานวน 5 โรง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนสิชลคุณาธาร
2. โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
3. วิทยาลัยเทคนิคสิชล
4. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศ์ ึกษา
5. โรงเรียนวัดโคกเหล็ก

ม/ส
(ม. วลัยลักษณ์)

4.4

3

1

10 โครงการจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพคน
กิจกรรมหลัก:

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 600 คน
และ/หรือ นักศึกษา และ/หรือ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเทศในแถบภูมิภาค

ม/ส
(ม.อุบลราชธานี)

4.4

3

1

1) พัฒนาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
2) พัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
ต่างๆ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 200 คน

ลุ่มน้าโขงและอาเซียน

เพือ่ การก้าวสู่อาเซียน
2.2) อบรมโปรแกรมสาเร็จรูปเพือ่ การศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ภาษา
การตลาด
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
แนวทางที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
ให้เอื้อต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
1 โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
1) กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

1,296.0614
530.7672
ประชาชนทีเ่ ข้ารับการฝึกอาชีพ

กศน.ตาบล กศน.อาเภอ และ

1. ประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพรูปแบบ

ต.ค.59-ก.ย.60

484.3672

สป. (กศน.)

4.4

3

2

ต.ค.59-ก.ย.60

46.4000

สป. (กศน.)

4.4

3

2

ต.ค.59-ก.ย.60

240.5000

สอศ.

3.1

3

2

ต.ค.59-ก.ย.60

524.7942

สอศ.

4.1

3

1

กลุ่มสนใจ ช่างพืน้ ฐาน และการ
รูปแบบกลุ่มสนใจ ช่างพืน้ ฐาน
และการต่อยอดอาชีพเดิม
จานวน 531,600 คน

2) กิจกรรม : แนะแนวและประสานการศึกษาพิเศษอาเภอ/เขต
- โครงการศูนย์แนะแนวและประสานการศึกษาพิเศษอาเภอ

2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน
กิจกรรมหลัก: พัฒนาทักษะด้านอาชีพแบบครบวงจร
1) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพืน้ ทีร่ ่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2) กาหนดหลักสุตรการพัฒนาทักษะอาชีพ
3) ประชาสัมพันธ์ผู้นาชุมชนเพือ่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
4) พัฒนาทักษาอาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือทักษะ
การจัดการ (In house Traning และ On the job Traning)
5) ส่งเสริมการมีงานทาหรือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
6) ให้คาปรึกษาเพือ่ ก้ปญ
ั หา ปรับปรุง และพัฒนาอาชีพ เพือ่ ให้เกิด
ความยั่งยืน
7) กากับ ติตดาม ประเมินผล
3 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมขน
(Fix it Center)
2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ

สานักงาน กศน.จังหวัด
ต่อยอดอาชีพเดิม เห็นช่องทาง
ในการประกอบอาชีพ
2. ประชาชนทีเ่ ข้ารับการฝึกอาชีพ
เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ

จัดตั้งศูนย์แนะแนวประสานการศึกษา อาเภอ/เขต ๙๒๘ แห่ง ทัว่ ประเทศ 1. ศูนย์แนะแนวประสานการศึกษา
พิเศษอาเภอ/เขตทัว่ ประเทศ 928 แห่ง
พิเศษอาเภอ/เขต 928 แห่ง
2. ร้อยละ 75 คนพิการ ผู้ปกครอง
ผู้ดูแล ได้รับบริการปรึกษา แนะแนว
เกี่ยวกับการเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เยาวชนนอกระบบการศึกษา
ดัชนีความยากจนจากข้อมูล
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้ด้อยโอกาส
(1) สัดส่วนคนจน
ทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
3. ผู้สูงอายุ
(2) จานวนคนจน
แบบครบวงจร จานวน 600,000 คน
4. ผู้มีความต้องการพิเศษ
(3) สัดส่วนการถือครองรายได้
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
5. ผู้ตกงาน/ว่างงาน/ไม่มีงานทา
ของประชากร
มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
6. ผู้ต้องการพัฒนาอาชีพ
(4) ความเหลื่อมล้าด้านรายได้
ภายใน 1 ปี ร้อยละ 60
7. กาลังในภาคแรงงาน
ทัง้ นี้ ได้ใช้เส้นความยากจน
8. แรงงานต่างด้าว (เฉพาะนโยบาย)
เป้าหมาย 38,500 คน

(Poverty line) เป็นเกณฑ์
ประเมินความยากจน

1) ประชากรทุกกลุ่ม ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร ผู้บกพร่อง
ทางกายและการเรียนรู้ ผู้สูงวัย สตรี
ผู้ต้องชัง ชนกลุ่มน้อย ผู้ทตี่ ้องการ
ฝึกอาชีพ ผู้ทไี่ ม่มีงานทา และผู้ที่
ต้องการอาชีพที่ 2
2) สถานศึกษาทุกแห่ง นักเรียน

สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1. จานวนศูนย์บริการซ่อมสร้าง
เพือ่ ชุมชน /อาชีวะอาสา
ทีเ่ ปิดให้บริการแก่ประชาชน 2,000 แห่ง
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาด้านอาชีพและวิชาชีพ
หรือสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ
ได้ 200,000 คน

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

นักศึกษา ครู ช่างชุมชน หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องในระดับพืน้ ที่

แนวทางที่ 1.4 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของไทย
กิจกรรมหลัก:
1.1 ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบนวัตกรรม
กิจกรรม วิธีการนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา
ตามวัย 0-3 ปี ไปใช้ในการพัฒนาตามวัย
1.2 ปรับปรุงเอกสารงานวิจัยสมรรถนะของเด็กปฐมวัย
ในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี และ 3-5 ปี
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยของคณะอนุกรรมการฯ 3 คณะ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนา ดูแล เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 0-5 ปี ให้กับครอบครัว
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3. จานวนนักเรียน นักศึกษา
และผู้พกิ าร ทีไ่ ด้รับการศึกษาวิชาชีพ
และฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ 8,380 คน

เด็กแรกเกิด - 5 ปี พ่อแม่
ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก
สมาชิกในครอบครัว ผู้บริหาร
สถานศึกษาเด็กปฐมวัย พีเ่ ลี้ยงเด็ก
อปท. องค์กรชุมชนต่าง ๆ
สถาบันทางสังคม สื่อมวลชน

4 ภูมิภาค และ กทม.

2 กิจกรรมหลัก: การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรม:
2.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
2.2 พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2.3 ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.4 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ
2.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย

1. นักเรียนปฐมวัยทุกคนในสังกัด
2 ศึกษานิเทศก์ปฐมวัยทุกเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
3 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
ทุกโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับปฐมวัย
4. พ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
5. โรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับ
ปฐมวัยทุกโรงเรียน รวม
27,316 โรงเรียน

ทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

3 โครงการการพัฒนาชุดสื่อการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
เด็กปฐมวัย (3-5 ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมหลัก:
3.1 พัฒนาชุดสื่อการจัดการเรียนการสอน
3.2 อบรมตัวแทนครูผู้ดูแลเด็ก
3.3 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

ปฐมวัยทุกโรงเรียน รวม
27,316 โรงเรียน
เด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ณ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีก่ ระจายอยู่
ทัว่ ประเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

15 จังหวัด ประกอบด้วย
- ภาคเหนือ จานวน
4 จังหวัด ได้แก่ ลาปาง
กาแพงเพชร เชียงราย
และอุตรดิตถ์
- ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
จานวน 4 จังหวัด ได้แก่
นครราชสีมา อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ และมหาสารคาม
- ภาคใต้ จานวน 4 จังหวัด
ได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง
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- จานวนนักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เตรียมความพร้อมตามเกณฑ์

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ต.ค.59-ก.ย.60

85.3542
7.1632

สกศ.

4.1

3

1

ต.ค.59-ก.ย.60

78.1910

สพฐ.

4.1

3

1

ม.สวนดุสิต

4.1

3

1

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สงขลา และยะลา
- ภาคกลาง จานวน
3 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี และนครนายก
แนวทางที่ 1.5 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ
1 โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
1. โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ
กิจกรรมหลัก:
- สร้างคนดีให้บา้ นเมือง
- เสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนดรุณธรรม
3 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ ประการ ของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่หมูบ่ ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง
กิจกรรมหลัก:
- จัดกิจกรรมการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยมหลัก 12 ประการ รวม 4 ภาค

4 โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูส้ ังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2560
กิจกรรมหลัก:
- การปฐมนิเทศ
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรมของไทย
หรือเรื่องทีเ่ ป็นความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
- การเรียนรู้ผูกมิตร สันทนาการ การแบ่งกลุ่ม
- การทัศนศึกษา ชุมชน สถานทีต่ ัวอย่างทีม่ ีลักษณะการ
อยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม
- การเข้าสารวจสังเกตชุมชน/สถานทีส่ ัมภาษณ์บคุ คลต่าง ๆ
- การแลกเปลี่ยนความรู้ : ประชุมกลุ่มย่อย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

494.8590
1. ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา กศน. อปท. ตชด. และ
อาชีวศึกษา จังหวัดละ 100 คน
4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง รวม 400 คน
2. เจ้าหน้าที่ ศธภ.11 อปท. ตชด.
รวม 90 คน
3. วิทยากร 10 คน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมให้มีความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และ
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 90

ต.ค.59-ก.ย.60

1. นักเรียนโรงเรียนดรุณธรรม
จานวน 2,000,900 คน
2. โรงเรียนดรุณธรรม จานวน 1,000
โรง
3. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
225 เขต
225 เขต

1. สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา 225 เขต
2. โรงเรียนดรุณธรรมจานวน
1,000 โรง

- ร้อยละของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 60

เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีห่ มู่บา้ น
อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.)
ทัง้ 4 ภูมิภาคของประเทศ
รวม 2,000 คน

ภาคเหนือ ภาคะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 35 คน
นักศึกษาชาวต่างชาติ จานวน
25 คน และนักศึกษามุสลิมจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน
40 คน รวม 100 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
และสถานทีศ่ ึกษาต่างๆ
ในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดใกล้เคียง
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2.7100

492.1490

ศธภ. 11

4.4

3

2

สพฐ.

4.4

3

2

มศว.

4.4

3

2

มรภ.
นครราชสีมา

4.4

3

2

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- สรุปผลและสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษา
แผนบูรณาการ: 18 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ต.ค.59-ก.ย.60

273.6605
22.2720
22.2720
22.2720

สป. (กศน.)

4.4

5

4

ต.ค.59-ก.ย.60

152.5642

สพฐ

9.5

5

4

3 โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

ต.ค.59-ก.ย.60

74.0000

ม.เชียงใหม่

9.5

5

4

4 การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านการจัดการขยะ

ต.ค.59-ก.ย.60

2.2000

ม.กาฬสินธุ์

9.5

5

4

5 โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

ต.ค.59-ก.ย.60

0.1200

ม.บูรพา

9.5

5

4

6 โครงการคัดแยกและนาขยะชุมชนไปใช้ประโยชน์

ต.ค.59-ก.ย.60

1.4085 ม.เกษตรศาสตร์

9.5

5

4

7 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ต.ค.59-ก.ย.60

1.5000 ม.เกษตรศาสตร์

9.5

5

4

8 โครงการพัฒนาระบบเครือช่ายเพื่อเสริมสร้างกาลังด้านการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยเพื่อชุมชนเขตภาคตะวันออก

ต.ค.59-ก.ย.60

9.0000 ม.เกษตรศาสตร์

9.5

5

4

9 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน

ต.ค.59-ก.ย.60

0.9568

มรภ.
พิบลู สงคราม

9.5

5

4

10 โครงการบูรณาการการบริหารจัดการชองเสียและใช้ประโยชน์จากของเสีย

ต.ค.59-ก.ย.60

8.9890

ม.อุบลฯ

9.5

5

4

2 โครงการสร้างจิตสานึกด้านการจัดการขยะ น้าเสีย พลังงานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลัก
1. สร้างจิตสานึก จัดการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
2. พัฒนาองค์ความรู้สุ่นโยบายการสร้างจิตสานึกด้านการบริหารจัดการน้า
3. ประกวดการจัดทาแผนทีน่ าการจั
้
ดการน้าด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืนระดับชาติ

หน่วยงาน/สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน
สามารถดาเนินงานจัดกิจกรรม
ตาม Roadmap ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลัก
การมีส่วนร่วมและสามารถ
ลดปัญหาขยะมูลฝอยในพืน้ ที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 110 แห่ง
30,000 โรงเรียน

หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน.

หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด
สานักงาน กศน.ทุกแห่ง ดาเนิน
กิจกรรมสร้างความตระหนักใน
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสอดแทรก
ให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดอบรมประชาสัมพันธ์
ปลูกจิตสานึก การรณรงค์ การจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึกแก่
นักศึกษาและประชาชน
225 สพท.และชุมชนรอบโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน
ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตสานึก
30,000 โรงเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรม
ด้านการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย
และมลพิษทางอากาศ
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

11 โครงการพัฒนาระบบทาลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อลดการปนเปื้อน
ของสารปรอทต่อสิ่งแวดล้อม

(ระบุเดือน)

ต.ค.59-ก.ย.60

แผนบูรณาการ: 19 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.6500 ม.วลัยลักษณ์

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
9.5

5

4

185.9500

1 โครงการสถานีต้นแบบผลิตพลังงานสีเขียว (Maejo Renewable Energy Hub)

20.0000

ม.แม่โจ้

6.9

5

4

2 โครงการต้นแบบฟาร์มพลังงานทดแทน

0.5500

ม.แม่โจ้

6.9

5

4

3 โครงการบ้านต้นแบบเขตร้อนชื้นเพื่อการประหยัดพลังงาน

1.5000 ม.ลงขลานครินทร์

6.9

5

4

4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับ

9.0000

ม.สุรนารี

6.9

5

4

2.0000

ม.สุรนารี

6.9

5

4

150.0000 ม.แม่ฟา้ หลวง

6.9

5

4

2.9000 ม.วลัยลักษณ์

6.9

5

4

สิ่งแวดล้อมในเขตภูมภิ าคอีสานตอนล่าง
5 โครงการบริหารจัดการน้ามันพืชใช้แล้วสาหรับใช้ในการผลิตไบโอดีเซลที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6 โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) เพื่ออนุรักษ์
พลังงานและเป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 โครงการแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร

แผนบูรณาการ: 21 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1 โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้าราชการ ครู อาจารย์

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1. บุคลากรได้รับการอบรมและเป็น

บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ต.ค.59-ก.ย.60

376.1348
1.7385

ศปท.

10.5

6

6

ต.ค.59-ก.ย.60

262.7892

สพฐ.

4.4

6

4

ผู้ประสานงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
จานวน 105 คน
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการอบรม
และมีความรู้ความเข้าใจเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตตามหลักสูตรทีก่ าหนด

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก:
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“โรงเรียนสุจริต”
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ผู้บริหาร ครู

นักเรียนโรงเรียนสุจริตจานวน
2,961,900 คน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จานวน 225 เขต
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ตัวชี้วัด : จานวนนักเรียนได้รับ
การปลูกฝังจิตสานึกและดาเนินการ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. โครงการประเมินหน่วยงานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยใช้ ITA ของ ป.ป.ช.

ศึกษา จานวน 148,095 คน
โรงเรียนสุจริตจานวน 9,873 โรง

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

.โรงเรียนสุจริตจานวน 9,873 โรง

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ชอบธรรม

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
(ร่าง)
การพัฒนา
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของ
(ระบุข้อย่อย) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

โรงเรียนสุจริตจานวน 9,873 โรง

3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ต.ค.59-ก.ย.60

30.3500

สอศ.

4.4

6

4

ต.ค.59-ก.ย.60

17.6108

สกอ.

4.1

6

1

ต.ค.59-ก.ย.60

63.6463

ม/ส

4.1

6

1

กิจกรรมหลัก
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
2. โครงการคุณธรรมนาความรู้ระดับอุดมศึกษา
5 โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1
น2

น.3

306.4000
252.0000

น4
28.9436
30.0000

น6

4,929.7991
4,116.7969
22.2720

1

น.9

น.10

ยุทธ 1
28.9436
336.4000

3

382.7605

360.1685

252.0000

9,487.9801

6

4,929.7991
4,368.7969
405.0325
529.8200

529.8200

306.4000

5

2.4790

529.8200

382.7605

2.4790

10,961.4396

362.6475

365.3436
10,961.44

1

128

9,298.5960

934.8525

362.6475

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1

1
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.
1

1

1

1

1

1
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
131

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.
1
1
1
1

1
1
1
1

1
สพฐ.
27.0489
79.6175
85.0000
474.2640
146

1

132

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1

1

133

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

134

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

3
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1

1

1
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1

137

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1

1
138

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1

1
139

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1

1

140

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

3

3

141

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

3

3

3
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1

1

143

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1
1
1
1

1
1

1

6

1

145

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

1

1

1

146

