แผนผังความเชื่อมโยงสาระส้าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดท้าค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2560)
วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความเหลื่อมล้้าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารองรับการพัฒนาประเทศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
หลัก
ตัวชี้วัด

ผลผลิต/
โครงการ
เทียบเท่า
ผลผลิต



2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค

1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการและ
รองรับการพัฒนาประเทศ

2. หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

4. ระบบตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

1. กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ มาตรฐาน

4. การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม
องค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ
หรือเชิงพาณิชย์

1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
งานทาเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ประกอบการ (ร้อยละ 80)
2. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อ
สามัญศึกษา (ปวช. 1 ต่อ ม.4)
(45:55)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าศึกษาใน
สาขา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการ
ดาเนินงาน (ร้อยละ 80)
4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้ติดตามผู้เข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนาด้านการค้าและการพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์ในระดับมากขึ้นไป
(ร้อยละ 75)
5. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา (ร้อยละ 100)

6. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net/
V-Net/ N-Net) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
(ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 2)
7. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงาน
- อายุ 15-39 ปี (10.9) ปี
- อายุ 40-59 ปี (7.6) ปี
- อายุ 15-59 ปี (9.2) ปี
8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการ
ดาเนินงาน (ร้อยละ 80)
9. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ร้อยละ 100
10. อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ของ IMD ดีขึ้น จากปี 2559
ดีขึ้น 2 อันดับ

13. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับ
การประเมินและได้รับการรับรอง
จาก สมศ. มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- สถานศึกษาระดับปฐมวัย (ร้อยละ97)
- สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
(ประถมและมัธยม) (ร้อยละ 87)
- สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(ร้อยละ95)
- สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(ร้อยละ97)
- สถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน.
(ร้อยละ 100)
14. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3
ทุกสังกัดได้รับการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานด้วยเครื่องมือ
มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ ตาม
แนว PISA Like (ร้อยละ 100)
15.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6
ที่ได้รับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชา
ภาษาไทยในรูปแบบข้อสอบอัตนัย
(ร้อยละ 100)

31 จานวนงานวิจัย องค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง/เป็นที่
ยอมรับ (3,000 เรื่อง)
- เชิงสาธารณะ/เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
- เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมสุขภาพ/การรักษาพยาบาล
32. จานวนครู คณาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถด้านการวิจัย
(2,000 คน)

1.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
2. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ*
3. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง*
4. ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุน
การศึกษา
5. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนา
อุดมศึกษา*
6. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
8. ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

1.ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ*
3. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย*
4. ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
5. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ*
6. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง*
7. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนา
อุดมศึกษา*
8. หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัย
และพัฒนา*

1.ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ*
2. ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐาน
การศึกษา
กิจกรรมสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็น
มาตรฐานระดับชาติ
กิจกรรมการทดสอบมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการ
ทดสอบระดับประเทศ
กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการ
ทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล
3. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนา
อุดมศึกษา

1.ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษา
ภาคบังคับ*
2. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้
3. ผลผลิต : ผลงานวิจับเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ
5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
การศึกษาและวิจัย
6. ผลผลิต : โครงการศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุชลประทาน
7. ผลผลิต : โครงการบุคลากรได้รับ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ*

หมายเหตุ * ผลผลิต/โครงการ ทีต่ อบสนองมากกว่า 1 ประเด็นยุทธศาสตร์

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6. พัฒนาระบบการผลิต
การสรรหา และการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

8. สร้างโอกาสทางการศึกษา

9. พัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

3. ระบบงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

7. ระบบการบริหารจัดการ

5. ระบบ ICT มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
รวดเร็ว และทั่วถึง
16. จานวนหน่วยงานและ
สถานศึกษาที่สามารถลดความ
ซ้าซ้อนและประหยัดงบประมาณ
ในการเช่าสายสัญญาณ (3,000 แห่ง)
17. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV
และ DLIT มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
(ร้อยละ 60)
18. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทุก
ระดับทุกสังกัด ได้รับการบันทึก
ข้อมูลลงในบัตร Smart Card
(1 ล้านคน)

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา และท้องถิ่น

8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาส

9. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต

3. การจัดสรรงบประมาณเพือ่ การศึกษา
มีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความ
ต้องการ จาเป็น และนโยบายการผลิตและ
พัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ

7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

19. ร้อยละของนักศึกษาโครงการครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้รับบรรจุเป็น
ข้าราชการครู โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน (ร้อยละ 100)
20. ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการ
ดาเนินงาน (ร้อยละ 80)
21. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม
สวัสดิการ สวัสดิภาพ แก้ไขปัญหา
หนี้สินครู ยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายการดาเนินงาน (ร้อยละ
80)

24.ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ร้อยละ 100)
25. อัตราการเรียนต่อของผู้เรียน
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 พื้นฐาน (ร้อยละ 100)
- มัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช. 1
พื้นฐาน (ร้อยละ 90)
- ปวส. พื้นฐาน (ร้อยละ 25)
- ปริญญาตรี พื้นฐาน (ร้อยละ 75)
26. ร้อยละผูจ้ บหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษานอกระบบสามารถนา
ความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่
กาหนด (ร้อยละ 80)
27. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเข้าร่วม
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยมี
ความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่
กาหนด (ร้อยละ 80)

28. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชาหลักทุกช่วงชั้น สูงขึ้นและได้
ตามมาตรฐานของประเทศ
(ร้อยละ 2)
29. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะภาษาที่จาเป็นต่อการเรียนรู้
หรือทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทา
หรือนาไปประกอบอาชีพ หรือมี
รายได้เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการดาเนินงาน
(ร้อยละ 80)
30. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม เกิดความสันติสุข
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการ
ดาเนินงาน (ร้อยละ 80)

11. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดทาบัญชีการศึกษาที่ถูกต้อง
ตรวจสอบได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
(ร้อยละ 80)
12. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรสอดคล้องกับนโยบาย
การผลิตและพัฒนากาลังคน
(ร้อยละ 10)

22. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
- ภาพรวม (ร้อยละ 96)
- งบประจา (ร้อยละ 98)
- งบลงทุน (ร้อยละ 87)
23. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
(ระดับ 5)

1.ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้าน
การศึกษา
3. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ*
4. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นสูง*

1.ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ*
3. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ*
4. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง*
5. ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
6. ผลผลิต : โครงการผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
7. ผลผลิต : โตรงการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเหมาะสมกับสถานภาพ
และได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

1.ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษา
นอกระบบ
2. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย
3. โตรงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
4. โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
5. ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่
ได้รับการอุดหนุน
6. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา
7. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ*
8. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย*
9. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการพัฒนาสมรรถภาพ
10. ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐาน
12. ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรม
และพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

1.โครงการบริหารจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่
ได้รับการอุดหนุน
3. โตรงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจ
พื้นฐาน
5. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเป็นธรรม

-

1.ผลผลิต : นโยบายและแผนด้าน
การศึกษา
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนา
อุดมศึกษา*
4. ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทาง
การศึกษา
5. หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัย
และพัฒนา*
6. ผลผลิต : โครงการบุคลากรได้รับ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ*

