
ผังความเชื่อมโยงของ (ร่าง) กรอบแนวทางแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตัวชี้วัดหลัก 
แผนบูรณาการ 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น* 

1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถ 
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test)  
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 3) 

1.3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีระดับความสามารถ 
ของด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักเรียน
เมื่อเทียบกับการทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า  

 ม. ต้น A1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
 ม. ปลาย A2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
 ป.ตรี B2  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
1.4 ร้อยละของความรู้ความสามารถของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
(ร้อยละ 75 ขึ้นไป)  

1.5 ร้อยละของสถานศึกษาสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีผ่านการประเมินตนเอง
ระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 85)  

1.6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.  (ร้อยละ 85) 

 - ระดับ กศ. ขั้นพ้ืนฐาน  - ระดับอาชีวศึกษา  
 - ระดับอุดมศึกษา  

5.1 สัดส่วนนกัเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
เพิ่มขึ้น* (ร้อยละ 82) 

5.2 จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาชั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนพิการในโรงเรียนร่วม 
นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ) ไม่น้อยกว่า 2,500,000 คน 

5.3 จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ*  

5.4 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานลดลง* เป็นร้อยละ 0.12 

5.5 จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ 
เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี*** 

5.6 ร้อยละของก าลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น* (ร้อยละ 55.75) 

5.7 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหล่งเรียนรูท้ี่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 80 เทียบกับค่าเป้าหมาย) 

5.8 จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กทุกสังกัดที่ได้รับการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ (สังกัด สพฐ. 500 แห่ง)  

5.9 ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุน
และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน (ร้อยละ 100) 

ตัวชี้วัดแนวทาง 
การด าเนินงานหลัก 

2.1 จ านวนผู้บรรจุเข้ารับราชการครู 
ที่ตรงสาขาและภูมิล าเนา  
ร้อยละ 25 ของอัตราเกษยีณ  

2.2 ร้อยละของครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาที่เข้ารับการ
พัฒนาให้เป็นผูส้นับสนนุการ
เรียนรู้บันดาลใจ ผู้ให้ค าปรึกษา
และชี้แนะผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนดและสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
(ร้อยละ 80) 

แนวทางการด าเนินงานที่ 2 

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาา 

แนวทางการด าเนินงานที่ 1  
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผล 

4.1  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในภาพรวม
ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ DLIT และ DLTV เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 

4.2  ร้อยละของประชาชนท่ัวไปเข้าถึง 
การให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว 
ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 80) 

4.3  จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคล 
ด้านการศึกษาของประเทศท่ีเป็นปัจจุบัน
สามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
( 5 ฐานข้อมูล) 

4.4  การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการอ่าน 
หาความรู้เพ่ิมขึ้น  

4.5  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง * (ความเร็ว 
ไม่ต่ ากว่า 30 Mbps) (ร้อยละ 90) 

แนวทางการด าเนินงานที่ 4 
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.1 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา/ สถาบันอาชีวศึกษา
ท่ีมีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญ 
และความเป็นเลิศเฉพาะด้าน* (ร้อยละ 100)  

3.2  ร้อยละความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/
ระดับอุดมศึกษา* (ร้อยละ80) 

3.3  อัตราการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปี  
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป* (ร้อยละ 75)  

3.4 สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1  
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์  
ต่อสังคมศาสตร์เพ่ิมขึ้น* (30:70) 

 3.5 สัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการ 
การบูรณาการการเรียนกับการท างาน  
(Work Integrated Learning: WiL) เพ่ิมขึ้น*  

 - ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

 - ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในโครงการการบูรณาการ 
  การเรียนกับการท างาน (WiL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

 

แนวทางการด าเนินงานที่ 3 
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

ท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ  

แนวทางการด าเนินงานที่ 5 
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

หมายเหต:ุ 
- รวมแนวทางท่ี 1 และ 2 เดิมไว้ด้วยกัน

เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574   

-  ตัวชี้วัดท่ีมี * ก ากับ เป็นตัวชี้วัด 
จาก (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
15 ปี (พ.ศ. 2560-2574), ***ก ากับ  
เป็นตัวชี้วัดจากแผนพัฒนาฯ ฉ. 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ย.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ย.2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

3.2   การใช้อินเทอร์เนต็เพื่อการอา่นหาความรู้เพิ่มขึ้น 
3.3   การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเปน็ร้อยละ 85 
3.4   จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณแ์ละความรู้เพิอ่ขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี 

เป้าหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดบัชั้นผา่นเกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกตา่งของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่และภูมิภาคลดลง 

ย 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของทุกภาคส่วน 

ย 7 การพัฒนาระบบการเงิน 
เพื่อการศึกษา 

ย. 1 พัฒนาหลักสูตร  
การเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง  
ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

1. อันดับความสามารถในการแข่งขนัของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น จากปี 2560 ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ 
2. สัดส่วนของนักเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น* 
3. ร้อยละของก าลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ขึน้ไปเพ่ิมขึ้น* (ร้อยละ 55.75) 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ไดร้ับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง* (ความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps) (ร้อยละ 90) 
 

ยุทธฯ สนับสนุน 

ย.3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย   
และนวัตกรรมรองรับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

ย. 4 การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ย.5 การพัฒนาคุณภาพ 
คนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ย.2 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

แผนแม่บท 
ด้านการศึกษา 
 (พ.ศ. 2560-2579) 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติฯ ฉ. 12 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฯ ฉ. 12 

เป้าหมาย 
แผนบูรณาการ  

150 โครงการ งบประมาณ 9,109.9551 ลบ.  71 โครงการ งบประมาณ 1,364.4040 ลบ.  54 โครงการ งบประมาณ 2,774.9588 ลบ.  67 โครงการ งบประมาณ 8,798.5011 ลบ.  148 โครงการ งบประมาณ 113,466.5438 ลบ.  

รวมทั้งหมด 490 โครงการ งบประมาณรวม 135,514.3628 ลบ.  ปรับปรุงเม่ือ 7 ธ.ค. 59 


