ยุทธศาสตร์ที่ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้
ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

แผนบูรณาการ: 10 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
1. โครงการ : โครงการวิจัยทางการศึกษา

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

7,835.4984

ต.ค.59-ก.ย.60

40.5870
22.7511
0.9930

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

1.2594

สป.

4.1

2

3

กิจกรรม : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูส้ ู่การพัฒนาการศึกษา
- โครงการโอกาสและแนวทางการได้รับการศึกษาเพือ่ การมีงานทา
ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในชุมชนแออัด

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. พืน้ ทีช่ ุมชนแออัดในพืน้ ที่
จานวน 8 ชุมชน ได้แก่

พืน้ ทีช่ ุมชนแออัดในพืน้ ที่
จานวน 8 ชุมชน ได้แก่

1.ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินโครงการ

จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์
(จังหวัดละ 2 ชุมชน)

จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์

2. รายงานผลการวิจัย

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
และสระบุรี

1. ระบบฐานข้อมูลสื่อดิจิทลั
แบบกลั่นกรองลิขสิทธิผ์ ่าน
การทดสอบการใช้งานจาก
กลุ่มทดลองและการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน1 ระบบ

3. จานวนช่องทางการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ภาครัฐ
กลุ่มผู้รู้ภาคเอกชน กลุ่มผู้รู้ภาค
ชุมชน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการวิจัย
(อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ 14)
กลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
- โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศเพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทลั เพือ่ การศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงร่วมกับฐานข้อมูลสื่อดิจิทลั
แบบกลั่นกรองลิขสิทธิ์

ครูระดับประถมศึกษาหรือมัธยม
ศึกษา (สพฐ.) (กศน.) ทีย่ ังไม่เคย
มีผลงานวิจัยในการปรับวิทยฐานะ
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ 1
กระทรวงศึกษาธิการ ดูแล
รับผิดชอบโดยสานักงาน
ศึกษาธิการภาค4 จังหวัดปทุมธานี

2. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
มากกว่าร้อยละ 80 มีผล

ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี

สัมฤทธิใ์ นการเรียนรู้ โดยมี

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา

ความรู้เรื่อง “การพัฒนา

และสระบุรี 100 คน

สื่อดิจิทลั เพือ่ การศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ต
” ซึ่งมีคะแนนจากแบบ
ทดสอบหลังการอบรม
(ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ)
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มากกว่า ร้อยละ 80

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

3. การตีพมิ พ์ลงในวารสาร
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 1 บทความ
- โครงการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงวัย
ในเขตภาคใต้ตอนบน

1. ผู้สูงอายุในภาคใต้ตอนบน
จานวน 384 คน

7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

1. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
สัมมนาวิชาการเพือ่ ถ่ายทอด

2. พืน้ ทีใ่ นเขตภาคใต้ตอนบน
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต

ผลงานวิจัยสู่ผู้ปฏิบตั /ิ ผู้บริหาร
หน่วยงานและประชาชนทัว่ ไป
2. รายงานการวิจัยรูปแบบ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย
ในเขตภาคใต้ตอนบน
3. เอกสารคู่มือการจัดการ

ต.ค.59-ก.ย.60

0.2900

สป. (กศน.)

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

1.2374

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

1.7000

สป.

4.1

2

3

ศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูง
อายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้
ตอนบน
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามทีเ่ ปิดสอนวิชาสามัญ

จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วยจังหวัด นราธิวาส

1.ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินโครงการ

ภาคใต้ กรณีศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ควบคู่ศาสนา ในพืน้ ที่ 5

ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

2. รายงานผลการวิจัย

จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วยจังหวัด นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

3. จานวนช่องทางการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง
นักเรียน
- โครงการความร่วมมือทางการศึกษาไทย-ลาว หลังก้าวสู่อาเซียน
กรณีโรงเรียนคู่แฝดภายใต้บริบทวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง

พืน้ ทีใ่ นการศึกษาเกี่ยวกับบริบท
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและความ
สัมพันธ์ทางการศึกษาไทย-ลาว
ได้แก่ สานักงานทางการศึกษา
ระดับท้องถิน่ (เมือง) และโรงเรียน

พืน้ ทีใ่ นการศึกษาเกี่ยวกับบริบท
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและความ
สัมพันธ์ทางการศึกษาไทย-ลาว
ได้แก่ สานักงานทางการศึกษา
ระดับท้องถิน่ (เมือง) และโรงเรียน

ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใน
ท้องถิน่ (อาเภอ) ทีต่ ิดกับแม่นาโขง
้

ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในท้องถิน่ (อาเภอ) ทีต่ ิดกับ

ตามรอยตะเข็บชายแดนไทย-ลาว
ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขงตอนบน
(เชียงราย) ลุ่มน้าโขงตอนกลาง
(อีสานบน) ลุ่มน้าโขงตอนล่าง

แม่นาโขงตามรอยตะเข็
้
บชายแดน
ไทย-ลาว ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าโขงตอนบน
(เชียงราย) ลุ่มน้าโขงตอนกลาง
(อีสานบน) ลุ่มน้าโขงตอนล่าง
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1.ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินโครงการ
2. รายงานผลการวิจัย
3. จานวนช่องทางการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

- โครงการสมรรถนะทีจ่ าเป็นของครูจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อนในศควรรษที่ 21

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย

(อีสานกลาง)เป็นทีใ่ นประเทศไทย
จานวน 29แห่ง สปป.ลาว 8 แห่ง

(อีสานกลาง) เป็นทีใ่ นประเทศไทย
จานวน 29 แห่ง สปป.ลาว 8แห่ง

1. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 17 คน
2. หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐ

สานักงาน กศน. ระยอง

และเอกชนทีม่ ีประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
(เด็กเร่ร่อนหรือเด็กด้อยโอกาส)
- โครงการเพิม่ ศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวง
ศึกษาธิการเพือ่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลภายใต้การปฏิรูปการศึกษา

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. หน่วยตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ
2. รายงานผลการดาเนินงาน

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ต.ค.59-ก.ย.60

0.3000 สป. (กศน.)

4.1

2

3

ประจาปีของกระทรวง
ศึกษาธิการ
3. วารสาร สานักงาน กศน.
หน่วยตรวจสอบภายในทัง้ หมด
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. ระดับความสาเร็จของ
ดาเนินโครงการ
2. รายงานผลการวิจัย

ต.ค.59-ก.ย.60

2.0100

สป.

4.1

2

3

พืน้ ทีใ่ นศูนย์ กศน.ใน จ. ขอนแก่น

1. รายงานวิจัยรูปแบบการ
บริหารจัดการบ้านหนังสือ
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ

ต.ค.59-ก.ย.60

0.7089

สป. (กศน.)

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

1.2605

สป.

4.1

2

3

ทัง้ หมดในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 226 หน่วยงาน
- โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการบ้านหนังสือชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

1. ครูผู้สอน จานวน 260 คน
2. เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน
จานวน 297 คน พืน้ ทีใ่ นศูนย์
กศน.อาเภอใน
3. ผู้รับบริการ จานวน 375 คน
4. ผู้นาชุมชน จานวน 335 คน
พืน้ ทีใ่ นศูนย์ กศน.ใน จ. ขอนแก่น

ชุมชนพร้อมนวัตกรรมคู่มือ
การดาเนินงานบ้านหนังสือ
ชุมชน
2. เอกสารคู่มือการบริหาร
จัดการบ้านหนังสือชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
พร้อมนวัตกรรมคู่มือการ
ดาเนินงานบ้านหนังสือชุมชน

- โครงการรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ การปฏิรูปประทศในด้านการจัด
การศึกษาตามแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ผู้บริหารสถานศึกษา 30 คน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1.รายงานวิจัยรูปแบบการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพือ่ การปฏิรูปประเทศ
ในด้านการจัดการศึกษา
ตามแนวทางของสภาปฏิรูป
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แห่งชาติ
2. เอกสารคู่มือคุณลักษณะ
การจัดการศึกษาทีพ่ งึ
ประสงค์และคุณลักษณะ

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ทีพ่ งึ ประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

- โครงการรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับ "เขตพัฒนา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. สอศ.

พืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

1. ได้รูปแบบการจัดการศึกษา

เศรษฐกิจพิเศษตาก" จังหวัดตาก

กศน. สช. เจ้าของสถานประกอบ
การ/ห้างร้าน ตัวแทนองค์กร
เอกชน ฝ่ายความมั่นคง
ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนและ

พิเศษตาก” จังหวัดตาก

สาหรับ“เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก จ. ตาก
2. ได้เอกสารคู่มือการจัดการ
ศึกษาสาหรับ“เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก” จ. ตาก

จังหวัดลพบุรี

1. รายงานวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญของ
ครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 คน2. พืน้ ทีใ่ นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”
จังหวัดตาก
- โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียน
เป็นสาคัญของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย นักศึกษาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย คณะกรรมการสถาน
ศึกษาและตัวแทนชุมชน
รวมทัง้ สิ้น 258 คน

ต.ค.59-ก.ย.60

1.9907

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

0.3563

สป. (กศน.)

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

0.0284

สป. (กศน.)

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

10.6165

สป.

4.1

2

3

อาเภอเมืองลพบุรี
2. เอกสารคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเมืองลพบุรี

- โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

-. โครงการประเมินโรงเรียนทีส่ อนสองภาษา

1. ผอ. กศน. 32 คน เจ้าหน้าที่
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 32 คน
ครู กศน.64 คน ประธานศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 64 คน กรรมการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน จานวน 64 คน
ผู้เรียนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 64 คน

พืน้ ทีใ่ นศูนย์ กศน.ในอาเภอ
จังหวัดนครราชสีมา

1. รายงานวิจัยรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
2. เอกสารคู่มือการบริหาร

รวม 320 คนได้กลุ่มตัวอย่าง

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ในการศึกษา 175 คน พืน้ ที่

อาเภอโนนไทย

ในศูนย์ กศน.ในอาเภอ
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
ทีม่ ีประสิทธิภาพ

โรงเรียนทีส่ อนสองภาษาทัว่

โรงเรียนทีส่ อนสองภาษาทัว่
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ระดับความสาเร็จของการ

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ประเทศ สังกัด สพฐ. สช. สอศ.
ในพืน้ ที่ 77 จังหวัด 3,080
โรงเรียน
ระดับก่อนอนนุบาล 770 โรงเรียน
ระดับอนุบาล 770 โรงเรียน
ระดับประถม 770 โรงเรียน

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย

ประเทศ สังกัด สพฐ. สช. สอศ.
ในพืน้ ที่ 77 จังหวัด
3,080 โรงเรียน

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ดาเนินงานวิจัยเรื่องการประเมิน
โรงเรียนทีส่ อนสองภาษา

ระดับมัธยม 770 โรงเรียน
กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรวิจัย พัฒนาระบบวิจัยและบริหารจัดการ
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิจัยทัว่ ทัง้ องค์กรของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

1. บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการจานวน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พืน้ ทีส่ ่วนภูมิภาค 4 ภาค

500 คน
2. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. พืน้ ทีส่ ่วนภูมิภาค 4 ภาค

1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการ

ต.ค.59-ก.ย.60

17.2359
3.7500

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

0.7500

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

2.9500

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

0.7544

สป. (สช.)

4.1

2

3

วิจัยทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพมีความ
พึงพอใจ

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ การพัฒนางานประจา
สู่การวิจัย (Routine to Research : R2R)

1. บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการทีเ่ ข้ารับ
การพัฒนา จานวน 100 คน
2. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1.บุคลากรสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการทีเ่ ข้ารับ
การพัฒนา มีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. บุคลากร สป. ทีผ่ ่านการ
พัฒนามีแนวทางใน
ศึกษาธิการทีผ่ ่านการพัฒนา
มีแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพงาน
ร้อยละ 100

- โครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษาสาหรับครูวิจัยรุ่นใหม่ โดยใช้เทคนิคเกมจาลอง
สถานการณ์ร่วมกับการจัดทาโครงการวิจัยในชั้นเรียน

ครูสายปฏิบตั ิการสอนในสถาน
ศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. กศน. สช. จากสถานศึกษา
ใน 6 ภูมิภาคๆละ 50 คนจานวน
300 คน

สถานศึกษาใน 6 ภูมิภาค

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
มากกว่า ร้อยละ 80 มีผล
สัมฤทธิใ์ นการเรียนรู้ โดยมี
ความรู้ เรื่องการผลิตสื่อเกม
จาลองสถานการณ์เพือ่ การ
ศึกษาและการจัดทาวิจัย
ในชั้นเรียน ซึ่งมีคะแนนจาก
แบบทดสอบหลังการอบรม
(ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ)
มากกว่าร้อยละ 80

- โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา เพือ่ ส่งเสริม

พัฒนาข้าราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

การศึกษาเอกชน

ในสังกัด สช. ให้มีความรู้ด้านกา
รวิจัยและพัฒนา 30 คน
และโครงการวิจัยเพิม่ ขึน้ จานวน
20 โครงการ

อบรมสามารถเขียนโครงการ
วิจัยได้

- โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. โดยใช้กระบวนการวิจัยใน

1. ครูและบุคลากร สานักงาน กศน. พืน้ ทีก่ ศน.จังหวัด

1. จานวนครู กศน. ทีไ่ ด้รับ

การพัฒนางาน กศน.ร่วมกับชุมชน

และเครือข่าย จานวน 20 คน
2.กลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่ 50 คน

การอบรม
2. พืน้ ทีท่ เี่ ข้าร่วมโครงการ
และได้รับการพัฒนา

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัด และ
ระดับกลุ่มจังหวัด ในการขับเคลื่อนงานตายุทธศาสตร์ และ
การติดตามประในผลการจัดการศึกษา

ระบบฐานข้อมูลกลางและระบบ
เครือข่ายข้อมูลด้านการศึกษา

พืน้ ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1( จังหวัด นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์)

ระบบฐานข้อมูลกลางและ
ระบบเครือข่ายข้อมูลด้าน
การศึกษาได้รับการศึกษา

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ต.ค.59-ก.ย.60

1.0395

สป. (กศน.)

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

0.5000

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

3.3300

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

1.1620

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

3.0000

สป.

4.1

2

3

พัฒนา และสามารถนา
ปฏิบตั ิได้จริง
- โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ระบบออนไลน์สาหรับ
ศูนย์การเรียนรู้และ(กศน.ตาบล) ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

1.ครูผู้สอน ปละผู้เรียน กศน.ตาบล
ในสังกัดศูนย์กศน.อาเภอ ในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน

ศูนย์กศน.อาเภอ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้

37 แห่ง
2. กศน.ตาบล 288 ตาบล
จานวนครู จานวน 1,218 คน

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิข์ อง
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิม่ ขึน้
2. ระดับความพึงพอใจต่อ
ระบบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

10. โครงการประชุมปฏิบตั ิการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้การจัด
การรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรเรียนเอกชนสอบศาสนาอิสลาม

1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ร้อยละของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

จังหวัดภาคใต้

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและ

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สงขลา) นาร่อง 90 โรง
2. ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม นาร่อง 90 โรง ๆ
ละ 35 คน รวม 175 คน

สงขลา)

นาร่องนาผลการวิจัยไปใช้
ในโรงเรียน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
2. รายงานผลการวิจัย

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ การพัฒนางาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประจาสู่การวิจัย ระยะที 2 (Routine to Rearch : R2R )

จานวน 400 คน

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กิจกรรม : พัฒนาระบบวิจัย
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัด และ
ระดับกลุ่มจังหวัด ในการขับเคลื่อนงานตายุทธศาสตร์ และ
การติดตามประในผลการจัดการศึกษา

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวิจัย
- การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงาโครงการน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมเครือข่ายวิจัย
กิจกรรม
1) โครงการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูข้ องสถานศึกษา
ในระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน 7.3640 ลบ.
2)โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 3.2400 ลบ.
2. วิจัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

ระบบฐานข้อมูลกลางและระบบ
เครือข่ายข้อมูลด้านการศึกษา

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย

พืน้ ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1( จังหวัด นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์)

บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ต.ค.59-ก.ย.60

0.5000
0.5000

สป.

4.1

2

3

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การวิจัยของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

ต.ค.59-ก.ย.60

0.1000
0.1000

สป.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

10.6040

สกศ.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

3.2429

สพฐ.

4.1

2

3

ต.ค.59-ก.ย.60

98.0000

สอศ.

8.2

3

8

ต.ค.59-ก.ย.60

36.8000

สอศ.

8.2

3

8

ระบบฐานข้อมูลกลางและ
ระบบเครือข่ายข้อมูลด้าน
การศึกษาได้รับการศึกษา
พัฒนา และสามารถนา
ปฏิบตั ิได้จริง

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัว่ ประเทศ

จานวนงานวิจัย และ/หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒินกั วิชาการและ
หน่วยงานรัฐและเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการศึกษานักเรียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(ม.5)
ในสังกัดต่างๆ

สถานศึกษาสังกัดต่างๆ ใน
4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

องค์ความรู้ทแี่ ล้วเสร็จ
จานวน 2 เรื่อง

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน/สพท.ต้นสังกัด

องค์ความรู้ทไี่ ด้จากการวิจัย
วิจัยมีการนาไปใช้เพือ่ การ
อ้างอิงและ/หรือ ต่อยอด
ร้อยละ 50

3. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก ผลงานวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักเรียนนักศึกษา
ครูอาจารย์

สถานศึกษาสังกัด
สอศ.

กิจกรรมย่อย
1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมหุน่ ยนต์ระดับชาติและนานาชาติ
3. วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์(โครงงานวิทยาศาสตร์)
4. วิจัยและพัฒนาผลงานตามนโยบายแห่งรัฐ

1. จานวนสิ่งประดิษฐ์
หุน่ ยนต์ โครงงานวิทยา
ศาสตร์และสื่อนวัตกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ และส่งเข้าประกวด
ต่อปี 2,700 ผลงาน
2. จานวนผลงานทีเ่ กิดขึน้
สามารถจดสิทธิบตั ร/
อนุสิทธิบตั รได้ 100 ผลงาน
3. ผลงานทีเ่ กิดขึน้ สามารถ
นาไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนและเชิงพาณิชย์ได้
ร้อยละ 0.5

4. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
กิจกรรมหลักที่ 1 วิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่

ข้าราชการครู
และบุคลากรใน

สถานศึกษาสังกัด
สอศ. 424 153
แห่ง

1. จานวนผลงานโครงการ
วิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบ่าย
และวิจัยองค์ความรู้เพือ่ การพัฒนาอาชีวศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย

สถานศึกษา/สานัก

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

32 ผลงาน
2. ร้อยละของโครงการ
วิจัยทีม่ ีคุณภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
ร้อยละ 100
3. ร้อยละของผลงาน
โครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ตามแผนงานวิจัย
ร้อยละ 50
1. จานวนผลงานวิจัย
เชิงนโยบาย 2 เรื่อง

5. ผลผลิต : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรูท้ ี่มศี ักยภาพ

ต.ค.59-ก.ย.60

1,034.0000

สกอ.

8.1-8.3

2

3

6. ผลผลิต : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการ
วิมาตรฐานการวิ
จัย
จัย
- โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ต.ค.59-ก.ย.60

267.0000

สกอ.

8.1-8.3

2

3

132.0000

อาจารย์รุ่นกลาง วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
- โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของ
กองทั
พ องกันประเทศ
และการป้
- โครงการส่งเสริมให้บคุ ลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบตั ิงานเพือ่
แก้
หาและ
เพิม่ ไขปั
ขีดญความสามารถในการผลิ
ตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

60.0000
75.0000

7. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขา

ต.ค.59-ก.ย.60

1,132.0725

ม/ส

8.1-8.3

2

3

8. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ี่มศี ักยภาพ

ต.ค.59-ก.ย.60

4,166.2152

ม/ส

8.1-8.3

2

3

9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย

ต.ค.59-ก.ย.60

997.3245

ม/ส

8.1-8.3

2

3

10. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ต.ค.59-ก.ย.60

20.6523

ม/ส

8.1-8.3

2

3

29.0000

สคพ.

8.5

2

3

5.0000

สคพ.

8.5

2

3

ยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศ

10. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรูท้ ี่มศี ักยภาพ
กิจกรรม : บริการวิชาการด้านการค้าและการพัฒนา
- โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทด้านการเงิน
และการลงทุน เพือ่ สนับสนุนการค้าและการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

1. ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ด้านธุรกิจการเกษตร พัฒนา

กรุงเทพฯ และประเทศเพือ่ นบ้าน
เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
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1 เรือ่ ง

ต.ค.59-ก.ย.60

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน”

กลุ่มเป้าหมาย

โครงสร้างพืน้ ฐาน พลังงาน
ทดแทน ฯลฯ
2. นักวิชาการ/นักวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
3. ผู้ทสี่ นใจทาธุรกิจออนไลน์

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เวียดนาม

ระหว่างประเทศ ผู้ทตี่ ้องการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทาธุรกิจออนไลน์
- โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพือ่
ขับเคลื่อนประเทศกาลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs): กรณีศึกษากลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง"
้
(Greater Mekong Subregion : GMS)
- โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการศึกษาในกลุ่มประเทศ
.อาเซียนเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้วยแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership)”

1. ผู้ประกอบการ
2. นักวิชาการ/นักวิจัย
3. ประชาชน/เกษตรกร
4. หน่วยงานภาครัฐ
1. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
การศึกษา
2. นักวิชาการ/นักวิจัย
ด้านครุศาสตร์ สังคมวิทยา
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ

กรุงเทพฯ และประเทศสมาชิก
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้

1 เรือ่ ง

ต.ค.59-ก.ย.60

5.0000

สคพ.

8.5

2

3

กรุงเทพฯ, ประเทศเพือ่ นบ้าน
(เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม), สหรัฐอเมริกา,
เยอรมนี, ญีป่ นุ่ , ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์

1 เรือ่ ง

ต.ค.59-ก.ย.60

5.0000

สคพ.

8.5

2

3

กรุงเทพฯ และประเทศเพือ่ นบ้าน
เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม

1 เรือ่ ง

ต.ค.59-ก.ย.60

7.0000

สคพ.

8.5

2

3

กรุงเทพฯ และประเทศสมาชิก

1 เรือ่ ง

ต.ค.59-ก.ย.60

7.0000

สคพ.

8.5

2

3

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้ทสี่ นใจทาธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้ทตี่ ้องการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เพือ่ นาไปสู่
การลดความเหลื่อมล้า
4. หน่วยงานภาครัฐ เช่น
- โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้
ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า

1. ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์
ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออกสินค้า

ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน (Asean Community : AC)”

ของไทย
2. นักเศรษฐศาสตร์ นักกฎหมาย
นักรัฐศาสตร์
3. ผู้ทสี่ นใจทาธุรกิจ SMEs
4. หน่วยงานภาครัฐ เช่น
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง เป็นต้น

- โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพือ่ 1. นักวิจัยด้านนิติศาสตร์
รองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ”
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออกสินค้า
ของไทย
2. หน่วยงานภาครัฐ เช่น
กระทรวงพาณิชย์

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย

ความตกลงการค้าเสรีอื่น
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ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

พื้นที่เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

4

นโยบาย 4.1 นโยบาย 8.2
43.8299
7,760.4122

ยุทธ 2
7,669.4421

ยุทธ 3
134.800

4
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

4

4

4
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

4

4

4

4
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

4

4

4

4
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

4

4

4

4
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

4

4

4

4

4
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

4

4

4

4

4

4
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

4
3

3

3
3
3
3
3
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

3

3

3

3
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.
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ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.
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