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แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาด%วยหลักเกณฑ(และวิธีการบริหารกิจการบ%านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 13 และ 14 กําหนดให%คณะรัฐมนตรีต%องจัดให%มีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี ซึ่งทุกสวน
ราชการต%องใช%เป<นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการราชการ 4 ป>และแผนปฏิบัติการประจําป>ตอไป สําหรับรัฐบาลป?จจุบันที่มีนางสาวยิ่งลักษณ( ชินวัตร เป<น
นายกรัฐมนตรี ได%เสนอแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ซึ่งที่ประชุมได%ให%
ความเห็นชอบ และได%ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร%อยแล%วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ได%แสดงแนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ พร%อมทั้งแนวทางการบริหารราชการแผนดินตาม
นโยบายรัฐบาลที่ได%แถลงไว%ตอรัฐสภา ครอบคลุมทั้งนโยบายเรงดวนที่เริ่มดําเนินการในป>งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสร%างความเชื่อมั่นและฟHIนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งนโยบายด%านอื่นๆ ที่ต%องดําเนินการในชวงระยะเวลา 4 ป> ที่ทุกสวนราชการต%องรวมกันผลักดันและบูรณาการการดําเนินงานให%บรรลุเปKาหมายที่
ต%องการ ประกอบด%วย 1) นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป>แรก 2) นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ 3) นโยบายเศรษฐกิจ 4) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
5) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 6) นโยบายวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 7) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ 8) นโยบายการบริหารกิจการบ%านเมืองที่ดี
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น นโยบายเรงดวนด% า นการศึ ก ษาและนโยบายที่ 4 นโยบายสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต นั้ น เป< น บทบาทและภารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให%เป<นคนดี มีคุณธรรมนําความรู% มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีแนวนโยบายที่ต%องดําเนินการ 9 นโยบาย ดังตอไปนี้
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นโยบายเร(งด(วนด+านการศึกษา
1) ส(งเสริมให+ประชาชนเข+าถึงแหล(งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายยอย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให%แกประชาชนผู%มีรายได%น%อย รวมถึง
เพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป<นการดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหลงเงินทุนให%แกผู%ประกอบการและประชาชน โดยการจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได%ในวงเงินประมาณ 1,000
ล%านบาท ตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ สนับสนุนการสร%างผู%ประกอบการรายยอย เพื่อให%สามารถกู%ยืมเพื่อการสร%างอาชีพ ผนวกกับกลไกของ“หนวยบม
เพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษา โดยมุงให%เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหมที่จะเป<นกลไกใหมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร5แท็บเล็ตให+แก(โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาป>ที่ 1 ป>การศึกษา
พ.ศ. 2555 ควบคูกับการเรงพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร(แท็บเล็ตรวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร(เน็ตไร%สายตามมาตรฐานการ
ให%บริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมเสียคาใช%จาย
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
3) เร(งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู%ของสังคมไทย อันประกอบด%วย การยกระดับองค(ความรู%ให%ได%มาตรฐานสากลจัดให%มี
โครงการตําราแหงชาติที่บรรจุความรู%ที่ก%าวหน%าและได%มาตรฐานทั้งความรู%ที่เป<นสากลและภูมิป?ญญาท%องถิ่น สงเสริมการอาน พร%อมทั้งสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศและภาษาถิ่ น จั ดให% มีร ะบบการจั ดการความรู%ป ฏิ รูป หลักสูตรการศึกษาทุ กระดับให%ร องรั บ การเปลี่ย นแปลงของโลกและทั ดเที ยมกั บ
มาตรฐานสากลบนความเป<นท%องถิ่นและความเป<นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไมรู%หนังสือให%สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให%มีครูดีเพียงพอในทุกห%องเรียน ให%มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่พัฒนา
มหาวิทยาลัยเข%าสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให%ผู%เรียนมีความรู%คูคุณธรรมมุงการสร%างจริยธรรมในป?จเจก รวมทั้งสร%างความตระหนักในสิทธิและหน%าที่
ความเสมอภาค และดําเนินการให%การศึกษาเป<นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท%จริงปรับปรุงโครงสร%างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่
ให%เสร็จสมบูรณ(โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร%อม
4) สร+างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร%างความเสมอภาคและความเป<นธรรมให%เกิดขึ้นแก
ประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผู%ยากไร% ผู%ด%อยโอกาส ผู%พิการ ผู%บกพรองทางกายและการเรียนรู% รวมทั้งชนกลุมน%อย โดยสงเสริมการให%ความรู%ตั้งแตอยูในครรภ(มารดา
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ถึงแรกเกิดให%ได%รับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจัดให%มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ กลุมแมบ%านจัดให%มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอน
เพื่อขยายโอกาสให%กว%างขวางและลดป?ญหาคนออกจากระบบการศึกษา นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข%อจํากัดของการเข%าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให%มี “โครงการเงินกู%เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได%ในอนาคต”โดยให%ผู%กู%เริ่มใช%คืนตอเมื่อมีรายได%เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได% พักชําระหนี้แก
ผู%เป<นหนี้กองทุนกู%ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป<นระบบที่ผูกพันกับรายได%ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข%าศึกษาตอทุกระดับให%เอื้อตอ
การกระจายโอกาสโดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดให%มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข%าศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป<นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1
ทุน” เพื่อเปUดโอกาสให%เด็กไทยได%ไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุงให%เกิดสังคมแหงการเรียนรู%และการศึกษาตลอดชีวิต
5) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให%เป<นวิชาชีพชั้นสูงอยางแท%จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให%มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร%างแรงจูงใจให%คนเรียนดี
และมีคุณธรรมเข%าสูวิชาชีพครูปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความก%าวหน%าของครูโดยใช%การประเมินเชิงประจักษ(ที่อิงขีดความสามารถ
และวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป<นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝWกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง แก%ป?ญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และ
การปรับโครงสร%างหนี้ตามนโยบายแก%ป?ญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช%ในการกระจายครู ขจัดป?ญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชา
หลัก เชน คณิตศาสตร( วิทยาศาสตร( และภาษา
6) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให+สอดคล+องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร%างประสบการณ(
ระหวางเรียนอยางเหมาะสมและสนับสนุนการสร%างรายได%ระหวางเรียนและสนับสนุนให%ผู%สําเร็จการศึกษามีงานทําได%ทันทีโดยความรวมมือระหวางแหลงงานกับ
สถานศึกษา สงเสริมให%มีศูนย(อบรมอาชีวศึกษา เพื่อให%นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู%หาประสบการณ(กอนไปประกอบอาชีพ โดยให%สถาบัน
อาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับผู%เชี่ยวชาญในแตละอาชีพ รวมทั้งจัดให%มีศูนย(ซอมสร%างประจําชุมชน เพื่อฝWกฝนชางฝ>มือและการสร%างทักษะในการให%บริการแก
ประชาชน ทั้งนี้ จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจัง เพื่อสงเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให%เป<นที่ยอมรับและสามารถมีรายได%สูงตามความสามารถ
7) เร(งพัฒนาการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให+ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช%เป<นเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จัดให%มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส(แหงชาติเพื่อเป<นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน(การเรียนรู%ให%เป<นแบบผู%เรียนเป<นศูนย(กลางและ
เอื้อให%เกิดการเรียนรู%ตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร(โฮม” ที่สามารถสงความรู%มายังผู%เรียนโดยระบบอินเทอร(เน็ต
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ความเร็วสูง สงเสริมให%นักเรียนทุกระดับชั้นได%ใช%อุปกรณ(คอมพิวเตอร(แท็ปเล็ตเพื่อการศึกษาขยายระบบโทรทัศน(เพื่อการศึกษาให%กว%างขวาง ปรับปรุงห%องเรียนนํา
รองให%ได%มาตรฐานห%องเรียนอิเล็กทรอนิกส( รวมทั้งเรงดําเนินการให% “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถปฏิบัติตามภารกิจได%
8) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร+างทุนป?ญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให%มุงสูการเป<นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อ
พัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติเพื่อสร%างทุนทางป?ญญาและนวัตกรรม ผลักดันให%ประเทศสามารถพึ่งตนเองได%ทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการสร%างรากฐาน
ใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย(เป<นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่จําเป<น พัฒนาโครงสร%างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน%นความสัมพันธ(อยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหวางองค(กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
9) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย(เพื่อรองรับการเปUดเสรีประชาคมอาเซียนโดยรวมมือกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให%มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล%องตามความต%องการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝ>มือแรงงานให%ครบทุกอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ เพื่อให%การขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 10 ประการข%างต%นบรรลุผลสําเร็จ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต( ฉายแสง) ได%ให%แนว
ทางการดําเนินงานแตละนโยบายอยางละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1) เร(งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู+เรียน โดยการ
1.1) ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ โดยทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตรที่เด็กและเยาวชนต%องเรียนให%มีความตอเนื่อง ตั้งแตความรู%พื้นฐาน
คณิตศาสตร( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การอาน การคิดวิเคราะห( การยอความ และพัฒนาตอยอดสูการผลิตนักวิทยาศาสตร( นักคณิตศาสตร( นักภาษาศาสตร( นักแปล
สามารถใช%ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได%อยางดี รวมถึงการสร%างจิตสํานึกและคานิยมที่ถูกต%องให%แกเด็กและเยาวชน รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาด%านสุขภาพและ
ภาวะโภชนาการให%เด็กอยางเหมาะสมกับวัยด%วย
1.2) ผลิตและพัฒนากําลังคนให+ตรงกับอุปสงค5ทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเน%นการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
โดยเฉพาะด%านคอมพิวเตอร( ด%านวิศวกรรมยานยนต( หรือด%านที่มีความจําเป<นตอการพัฒนาประเทศ เชน บุคลากรด%านการแพทย( วิศวกรรมศาสตร( วิทยาศาสตร(
ก

2556

ก .

5

และพยาบาล เป<นต%น ให%มีความรู% ความสามารถด%านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะไปศึกษาตอและสร%างสมประสบการณ(การทํางานในตางประเทศได% รวมทั้งต%องเตรียม
คนไทยให%พร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียนด%วย โดยครูอาจารย(จะต%องแนะแนวการศึกษาให%นักเรียน นักศึกษาสนใจเรียนในสาขาที่ขาดแคลนตั้งแตต%น เมื่อเปUด
ประชาคมอาเซียนทําให%มีงานรองรับและมีรายได%ดี
1.3) ปลูกฝ?งคุณธรรมและจิตสํานึกประชาธิปไตย โดยให%มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษาอยางตอเนื่อง เน%น
การปลูกฝ?งเรื่องความมีวินัย การแบงหน%าที่กันทํางาน การมีจิตอาสา การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเสียสละ การเทาเทียมกันระหวางหญิง – ชาย รวมทั้ง
สนับสนุนให%มีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอนศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู%บริหาร และควรนําวิชาหน%าที่พลเมือง และศีลธรรม
กลับมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนด%วย
1.4) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย5 และบุคลากรทางการศึกษา โดยให%ความสําคัญกับครูสาขาที่ขาดแคลน ครูที่สอนไมตรงตามวุฒิ ครูบรรจุ
ใหมซึ่งต%องได%รับการพัฒนาให%มีคุณภาพ ครูชวยสอนทุกรูปแบบทั้งครูภูมิป?ญญาท%องถิ่น ปราชญ(ชาวบ%าน ผู%ที่มีความรู%ความสามารถด%านตาง ๆ หรือชาวตางชาติ ที่
เข%ามาชวยสอนโดยไมมีใบประกอบวิชาชีพครู เป<นต%น นอกจากนั้น ควรเน%นการพัฒนาครูให%สามารถสงเสริม สร%างทักษะและอํานวยการให%เด็กคิดได%อยางถูกต%อง
สร%างสรรค( และเน%นการสร%างขวัญกําลังใจและสิทธิประโยชน(เกื้อกูลให%กับครู คณาจารย(และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให%ครูมีกําลังใจทุมเทให%กับการพัฒนาการ
เรียนการสอนมากขึ้น เชน เรื่องเงินเดือนครู การเลื่อนวิทยฐานะ ป?ญหาหนี้สินครู เป<นต%น
1.5) ใช+เทคโนโลยีสารสนเทศให+เปDนประโยชน5ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนําโรงเรียนต%นแบบหรือโรงเรียนตัวอยางที่สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช%ในการจัดระบบและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได%อยางดีมาเป<นตัวอยาง เพื่อให%โรงเรียนตาง ๆ นําไปปรับใช%เพิ่มขึ้นตอไป
2) การสร+างโอกาสทางการศึกษา โดยการ
2.1) สร+างโอกาสทางการศึกษาให+ครอบคลุมผู+ยากไร+ ผู+ด+อยโอกาส ผู+พิการทุพพลภาพ โดยให%มีการขยายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลกลุม
ดังกลาวอยางทั่วถึง เชน โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน สําหรับระยะแรกเน%นให%โอกาสแกคนที่ยากไร%เป<นเปKาหมายหลัก ระยะตอมาเปUดโอกาสให%มีการสอบแขงขัน
เพื่อให%ทุนสําหรับผู%เรียนดี เรียนเกง ดังนั้น ตอไปต%องพิจารณาทุนสําหรับผู%ยากไร%เพิ่มเติม เพื่อให%คนยากไร%มีโอกาสไปศึกษาตอตางประเทศอยางเสมอภาค
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2.2) การศึกษาต(อเนื่องตลอดชีวิต ควรสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดตั้งศูนย(ฝWกอาชีพชุมชน
เพื่ อให% ผู% ที่อยู ในวั ย ทํ างานได% ย กระดับ การศึ กษาและได% รั บการพั ฒ นา เพื่อการประกอบอาชี พและรองรั บกั บ การเข%าสู ประชาคมอาเซี ยน โดยเฉพาะควรให%
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู%สูงอายุให%มีความรู% การประกอบอาชีพ เพื่อให%กลับมาเป<นกําลังการผลิตของสังคมได% นอกจากนั้น ควรสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม โครงการศิลปาชีพ และการพัฒนาตอยอดสินค%า OTOP เพื่อการสงออกตางประเทศ การ
เรียนภาษาของประเทศเพื่อนบ%าน การเปUดศูนย(การเรียนรู%ในตางประเทศ ทั้งศูนย(สอนภาษาไทยให%กับชาวตางประเทศ และศูนย(การเรียนรู%สําหรับคนไทยใน
ตางประเทศ เพื่อการสื่อสารและสร%างความเข%าใจที่ดีตอกัน
3) การนําสันติสุขสู( 3 จังหวัดชายแดนภาคใต+ นายกรัฐมนตรีเน%นให%กระทรวงศึกษาธิการต%องมีบทบาทในการใช%การศึกษาแก%ไขป?ญหาความไม
สงบสุขใน 3 จั งหวัดชายแดนภาคใต%อยางจริงจัง โดยให%ประสานการดําเนิน งานรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนย(อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต%
(ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป<นต%น สําหรับการพัฒนาการศึกษา ต%องให%ความสําคัญกับการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน และการให%สิทธิพิเศษเรื่องความก%าวหน%าและเงินเดือนแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต%
เป<นกรณีพิเศษ และเน%นการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายู) เพื่อให%นักเรียนมีความรู% ความเข%าใจ สามารถสื่อสารภาษาได%ถูกต%อง
4) การแก+ไขป?ญหายาเสพติด มุงเน%นให%ทุกสถานศึกษาต%องไมมียาเสพติด เชนเดียวกับโครงการ "โรงเรียนสีขาว" ในอดีตที่ผานมา โดยให%เพิ่มเติม
การดําเนินงานในเรื่องความเข%มแข็ง การติดตามอยางใกล%ชิด และต%องสอนให%เด็กมีภูมิคุ%มกัน มีความรู%เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีความรู%เกี่ยวกับ
กฎหมาย และการได%รับโทษ เมื่อกระทําความผิด นอกจากนั้น ควรเรงรัดให%ความสําคัญกับการแก%ป?ญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค(ของเด็กและเยาวชนอื่นด%วย
เชน เด็ ก ท% อ งกอนวั ย เรี ย น ต% อ งให% ค วามรู% เ รื่ อ งเพศศึ ก ษาอยางถู ก ต% อ ง เด็ ก ติ ด เกม ต% อ งสอนให% เ ด็ ก มี ภู มิ คุ% ม กั น มี ค วามรู% เ กี่ ย วกั บ การรั บ โทษ ป? ญ หา
การทะเลาะวิวาทและใช%ความรุนแรง ของนักเรียนนักศึกษา ต%องเรงแก%ป?ญหาและสร%างภาพลักษณ(ที่ดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เป<นต%น
5) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร5แบบพกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดหาแท็บเล็ตสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 1
ต%องดูแลให%มีการแขงขันอยางเป<นธรรม และโปรงใส รวมทั้ง เน%นการพัฒนาเนื้อหาสาระเพื่อบรรจุในแท็บเล็ตให%มีความนาสนใจ และสงเสริมการเรียนรู%ของเด็ก
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6) การวิจัยและพัฒนา ให%มุงเน%นงานวิจัยที่สามารถนําไปใช%ประโยชน(ตอภาคการผลิต หรือภาคอื่นๆ ได%จริง ซึ่งจะสงผลให%ได%รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
โดยแนวทางการดําเนินงานข%อแรก ให%สํารวจและนํางานวิจัยที่ทําไว%แล%วที่สามารถนํามาปรับใช%ประโยชน(ได% มาปรับปรุง ตอยอดเพื่อประยุกต(ใช%ประโยชน(จริง ข%อที่
สอง ในการทําวิจัย ควรให%คนที่จะใช%ผลงานวิจัยเข%ามารวมทําการวิจัยหรือเข%ามามีสวนรวมด%วย เชน ภาคธุรกิจ เพราะหากวิจัยแล%วภาคธุรกิจเห็นวาได%ประโยชน(
จริง ภาคธุรกิจยอมให%การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยมากขึ้น ชวยประหยัดงบประมาณเพื่อการวิจัยของภาครัฐลง ทั้งนี้ ในการวิจัย นอกจากการวิจัย
ทางด%านวิทยาศาสตร(หรือสังคมศาสตร(แท%ๆ สวนหนึ่งแล%ว ควรเน%นการวิจัยที่นําไปใช%ประโยชน(หรือประยุกต(ใช%ได%จริง
7) กองทุนตั้งตัวได+ การดําเนินงานโครงการกองทุนตั้งตัวได% มีความพร%อมพอสมควร และผู%ประกอบการหรือผู%เข%ารวมโครงการก็มีความพร%อม
สามารถดําเนินการตามนโยบายดังกลาวได% โดยเฉพาะผู%ประกอบการใหมๆ ควรมีระบบชวยสนับสนุน โดยให%ดําเนินการในสวนที่ชํานาญ สําหรับในสวนที่ไม
ชํานาญ อาจจัดหาระบบหรือจ%างผู%อื่นดําเนินการให% เชน ผู%ประกอบการบางรายเกงในด%านการผลิต อาจจัดหาระบบหรือผู%รับจ%างมาดําเนินการเรื่องการทําบัญชี
การบริหารตางๆ เป<นต%น
8) การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อให+มีรัฐธรรมนูญของประชาชน ให%บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีสวนรวมในการรณรงค( ทํา
ความเข%าใจ และรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนเพื่อดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
9) งบประมาณ ให%เรงรัดดําเนินการให%มีการเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ให%เริ่มดําเนินการโครงการตั้งแตต%นป>งบประมาณ เพื่อให%เงินลง
ไปชวยกระตุ%นระบบเศรษฐกิจของประเทศด%วย และการจัดซื้อจัดจ%างให%ดําเนินการตามระบบปกติ เพื่อให%เกิดความโปรงใส มีการแขงขันอยางเป<นธรรม โปรงใส หาก
ไมจําเป<น ไมควรใช%วิธีกรณีพิเศษ
10) การบริหารจัดการ
10.1) การบริหารให+ยึดหลักการบริหารกิจการบ+านเมืองที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความโปรงใส ปราศจากการทุจริตคอร(รัปชั่น รวมถึงการซื้อขาย
ตําแหนง เพราะการซื้อขายตําแหนง จะทําให%มีการทุจริตคอร(รัปชั่นตามมา สงผลกระทบให%คนที่ทํางานอยางเข%มแข็ง ตรงไปตรงมา ทํางานอยางทุมเท หมด
กําลังใจ
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10.2) การดูแลเรื่องการล(วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย(างจริงจัง ถือเป<นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะการลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา
ระหวางครูกับนักเรียน อาจารย(กับนักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด%วย
10.3) การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา ให%มุงเน%นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับสงเด็กจาก
โรงเรียนขนาดเล็กด%อยคุณภาพ ไปเรียนยังโรงเรียนที่มีคุณภาพดีกวา โดยผู%ปกครองไมเสียคาใช%จายเพิ่มขึ้น ชวยให%เด็กได%รับการศึกษาที่ดีขึ้น และเป<นการประหยัด
งบประมาณด%วย ทั้งนี้ ในการดําเนินงานต%องคํานึงถึงป?ญหาของมวลชนด%วย เชน ผู%ปกครองยินยอม เป<นต%น
10.4) การเตรียมความพร+อมเพื่อเข+าสู(ประชาคมอาเซียน ให%มีการประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเปKาหมายที่
กําหนดทุก 3 เดือน และปรับปรุงการดําเนินงานให%ดีขึ้น เร็วขึ้นอยางตอเนื่อง
11) การบูรณาการการทํางานร(วมกับกระทรวง/หน(วยงานอื่นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นอกจาก
กระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข%องกับด%านการศึกษาโดยตรง ได%แก นโยบายเรงดวน และนโยบายที่เกี่ยวกับด%านการศึกษา แล%วยัง
ต%องมีบทบาทเข%าไปมีสวนรวมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด%านอื่นด%วย เชน การเรงผลิตบุคลากรทางการแพทย(และสาธารณสุขให%เพียงพอ (นโยบายด%าน
สาธารณสุ ข ) การสร% า งคนที่ มี ฐ านความรู% ความชํ า นาญ
และความคิ ด สร% า งสรรค( ต อยอดความรู% สร% า งนวั ต กรรมจากงานวิ จั ย ได%
(นโยบาย
ด%านเศรษฐกิจ) การเพิ่มบทบาทในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเพิ่มรายได%จากการทองเที่ยว (นโยบายเรงดวน) เป<นต%น รวมทั้งนโยบายอื่นๆ
ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต%องเข%าไปมีสวนรวมในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการทํางานรวมกับกระทรวงหลักและกระทรวงที่เกี่ยวข%องตอไป
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหนวยงานด%านนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติจึงได%จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป>
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป<นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสอดคล%องกับนโยบายรัฐบาลข%างต%น
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วิสัยทัศน5 ค(านิยม พันธกิจและยุทธศาสตร5ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิสัยทัศน5
“สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป<นองค(กรหลักด%านการจัดทําและพัฒนาแผนการศึกษาแหงชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และ
กฎหมายการศึกษาของชาติ เพื่อให%คนไทยได%มีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเสมอภาค และเป<นธรรม”

ค(านิยม

C
H
A
M
P
S

รวมพลังเชิงรุก (Collaboration)

การทํางานในเชิงรุกโดยใช%ยุทธศาสตร(การมีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ

สร+างสุขในงาน (Happiness)

การทํางานอยางมีความสุขและสร%างสรรค(

วิชาการเปDนเลิศ (Academic Leader) การพัฒนาความเป<นเลิศในองค(ความรู%และเป<นผู%นําทางวิชาการ
เชิดชูคุณธรรม (Morality)

การยึดมั่นในคุณธรรม 8 ประการ ได%แก ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย( มีวินัย สุภาพ
สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ

ชี้นํานโยบาย (Policy)

การปฏิบัติตามภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คือ เสนอนโยบาย

ขยายสังคมการเรียนรู+ (Society)

เพื่อขยายฐานนําไปสูเปKาหมายการสร%างสังคมไทยให%เป<นสังคมแหงการเรียนรู%
(Learning Society)
ก
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พันธกิจ
1) พั ฒ นาแผนการศึ กษาแหงชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา เพิ่ ม โอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู% และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2) สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร%างศักยภาพการแขงขัน
3) ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
4) พัฒนากฎหมายการศึกษาให%เอื้อตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร5 สกศ.
1) พัฒนาแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย แผนและมาตรฐานด%านการศึกษา เพื่อให%หนวยงานที่เกี่ยวข%องนําไปสูการปฏิบัติ
2) สร%างและพัฒนาองค(ความรู%เพื่อพัฒนานโยบาย แผนและมาตรฐานด%านการศึกษา เพื่อกอให%เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ
3) เสริมสร%างความรู%ความสามารถ ทักษะและขีดสมรรถนะของบุคลากรให%สามารถปฏิบัติงานได%บรรลุผลสําเร็จตามเปKาหมาย
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เปPาประสงค5และตัวชี้วัด
เปPาประสงค5 1 หนวยงานที่ เ กี่ ย วข% อ งนํ า แผนการศึ ก ษาแหงชาติ ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติ

มีกลไกการขับ เคลื่ อนเพื่ อนํ าแผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติ

เปPาประสงค5 2 องค( ความรู% ที่ ได% มีการนํ าไปใช% ในการพั ฒ นานโยบาย ตัวชี้วัดที่ 2
แผนและมาตรฐานการศึกษา

มี ร ะบบการจั ดการความรู% เพื่ อนํ าไปใช% ในการพั ฒ นา
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึ ก ษาอยางมี
ประสิทธิภาพอยางน%อย 1 ระบบ
มีกลไกการนํ าองค( ความรู% ที่จั ดระบบแล% ว นํ าไปใช% ใน
การพั ฒ นานโยบาย แผนและมาตรฐานการศึ ก ษา
อยางมีประสิทธิภาพอยางน%อย 1 กลไก
มีกลไกในการเสริมสร%างสมรรถนะบุคลากรให%สามารถ
ปฏิบัติงานจนกอให% เกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 3
เปPาประสงค5 3 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให%เกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น

ก

ตัวชี้วัดที่ 4

2556

ก .
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป> ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ได% จ ากการบู ร ณาการสาระบั ญ ญั ติ ข อง
1) นโยบายคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ( ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทั้งนโยบายเรงดวนและนโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 2) แผนบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2555-2558 และ 3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป> (พ.ศ. 2555-2558) ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร(/โครงการ
ทั้งในภาพรวม ภาพรายสํานัก และรายไตรมาส ดังตอไปนี้

ภาพรวม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได%รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน
274,564,800.- บาท จําแนกเป<น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุนทั่วไป และงบรายจายอื่น ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนงบประมาณที่ได+รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ(ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุนทั่วไป
งบรายจ(ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)

ร+อยละ
86,376,800
3,972,500
22,750,000
26,199,800
15,109,000
120,156,700
274,564,800

ก

2556

ก .

31.46
1.45
8.29
9.54
5.50
43.76
100.00
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ภาพรายสํานัก โครงการ และไตรมาส
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได%จัดสรรงบประมาณป> 2556 โดยมุงสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายด%านการศึกษาของรัฐบาลเป<นสําคัญ
จําแนกตามสํานัก โครงการและรายไตรมาส ดังปรากฏในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตอไปนี้
ตารางที่ 2 จํานวนงบประมาณที่จัดสรรจําแนกตามสํานัก และไตรมาส
สํานัก
สํานักอํานวยการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการเรียนรู%
สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ
สํานักกิจการสภาการศึกษา
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักสื่อสารสาธารณะ
รวมทั้งสิ้น
ร+อยละ

ไตรมาส 1
30,753,875
500,000
66,655
800,000
2,200,000
1,392,848
550,000
1,365,000
180,000
2,015,000
2,310,000
42,133,378
15.35

ไตรมาส 2
34,840,590
19,556,000
4,633,345
0
10,570,000
2,457,152
100,000
0
1,591,155
6,685,000
4,340,000
84,773,242
30.88

ก

ไตรมาส 3
39,021,190
9,988,000
9,400,000
0
11,552,000
23,765,000
500,000
625,000
2,500,000
1,132,000
9,350,000
107,833,190
39.27

2556

ก .

ไตรมาส 4
35,157,912
0
0
200,000
1,080,000
570,000
400,000
150,000
727,628
924,450
615,000
39,824,990
14.50

รวม (บาท)
139,773,567
30,044,000
14,100,000
1,000,000
25,402,000
28,185,000
1,550,000
2,140,000
4,998,783
10,756,450
16,615,000
274,564,800

ร%อยละ
50.91
10.94
5.14
0.36
9.25
10.27
0.56
0.78
1.82
3.92
6.05
100.00
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ตารางที่ 3 จํานวนงบประมาณที่จัดสรรจําแนกตามสํานัก โครงการ และไตรมาส
สํานัก
สํานัก
อํานวยการ

ประเภท/โครงการ
รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

30,753,875

34,840,590

39,021,190

งบบุคลากร

21,127,700

21,128,300

22,101,700

22,019,100

86,376,800

งบดําเนินงาน

572,200

572,290

572,290

572,290

2,289,070

4,680,000

8,320,000

9,750,000

1,886,572

24,636,572

งบลงทุน
คาใช%จายเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
งานอํานวยการและสนับสนุนการบริหารทั่วไป

2150000

813200

4250000

7713200

2,670,000

2,670,000

5,750,000

5,750,000

16,840,000
3,975

โครงการประชุมเรื่อง การปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

3.

34,000

500000

1,200,000

โครงการ “พัฒนาระบบงานบริการของสํานักอํานวยการ”

2.

35,157,912 139,773,567

3,975

โครงการ “บูรณาการปฏิบตั ิงานโดยใช%ธรรมาภิบาล”

1.

รวม (บาท)

34,000

งบอุดหนุน: เงินบํารุงสมาคมนานาชาติ

สํานักนโยบาย
และแผนการ
ศึกษา (สนผ.

ไตรมาส 4

รวม
โครงการจัดทํายุทธศาสตร(การศึกษา พ.ศ.2556–2558 เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล
โครงการปรับปรุง (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ (ฉบับปรับปรุง)
ครั้งที่ 2พ.ศ.2556–2559
โครงการจัดทํา “ข%อเสนอนโยบายด%านการศึกษาของประเทศไทย
โดย UNESCO รวมกับ OECD”
ก

500,000

19,556,000

300,000

6,500,000

200,000

1,758,550

121,400

121,400

0

30,044,000
6,800,000
200,000

10,400,000
2556

9,988,000

558,550

ก .

10,400,000
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สํานัก
4.
5.
6.

7.

8.
9.

สํานัก
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา
(สปศ.)

10.
11.

12.
13.

ประเภท/โครงการ
แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ
โครงการยกระดับกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูประชาคมอาเซียน
โครงการจัดทําบทวิเคราะห(และข%อเสนอแนวทางในการจัดทําแผน
ผลิตและพัฒนาครูผู%แนะนํา (Coach) เพื่อเตรียมกําลังคนในทุก
ระดับการศึกษา รองรับการเป<นประชาคมอาเซียน
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจําป> 2556 เรื่อง
“การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย; การประชุมระดับภูมภิ าค เรื่อง
ความท%าทายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ในระดับนานาชาติและ
ภูมิภาคอาเซียน”
โครงการวิจัยเรื่อง การกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับ
การเตรียมความพร%อมสูศตวรรษที่ 21
รายงานการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒
(พ.ศ.2555-2559) อยางโปรงใส
รวม
โครงการจัดทํา “หนังสือที่ระลึก สกศ. ครบรอบ 54 ป>”
โครงการจัดทํา “การติดตาม ประเมินผล และนําเสนอบทวิเคราะห(
การดําเนินงาน 4 ด%าน ได%แก การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
สร%างและกระจายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษากับอาชีวศึกษาให%สอดคล%องกับตลาดแรงงาน และ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา”
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด%าน
การศึกษาของรัฐบาล พ.ศ.2555
โครงการจัดทํา “การพัฒนาระบบเผยแพรข%อมูลการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร(การศึกษา
พ.ศ.2556-2558”

ก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
2,406,000

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม (บาท)
2,406,000
1,488,000

1,488,000
250,000

66655

4633345

66,655

ก .

4,500,000

4,500,000

4,000,000

4,000,000

9400000

0

14100000

600,000

600,000

133,345

200,000

3,900,000

2556

250,000

5,900,000

9,800,000

3,500,000

3,500,000

16

สํานัก
สํานักพัฒนา
กฎหมาย
การศึกษา (สก
ม.)

14.

15.

16.

สํานัก
มาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู+ (สมร.)

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

ประเภท/โครงการ
รวม
โครงการจัดทําองค(ความรูเ% รือ่ ง “แนวทางการมอบอํานาจและการ
สงเสริมการกระจายความรับผิดชอบ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก”
โครงการจัดทําองค(ความรูเ% รือ่ ง “แนวทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษานิติบุคคล และวิธีการดําเนินการระบบสิทธิประโยชน(
ทางการศึกษา”
โครงการจัดทําองค(ความรูเ% รือ่ ง ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข%องกับ
คอมพิวเตอร(แบบพกพา (แท็บเล็ต)”
รวม
โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร(ชาติด%านเด็กปฐมวัยตาม
นโยบายรัฐบาล
โครงการวันหนังสือเด็กแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการจัดทํานิทรรศการ “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ใน
สื่อที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของรัฐบาล”
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาครูทั้งระบบ:
บทวิเคราะห(สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข%อเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู%เรียน
โครงการจัดประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวันครู
กรอบสมรรถนะของครูเพื่อเตรียมเข%าสูประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร%อมรองรับการประประเมิน
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู%เพื่อ
สงเสริมทักษะการสื่อสารและความรู%ทางภาษาอังกฤษแกครูผสู% อน
ยุทธศาสตร(การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ.2556
- 2559) (การสัมมนาและประชุมปฏิบัติการ)
ก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

800,000

ไตรมาส 3

0

ไตรมาส 4

0

200,000

รวม (บาท)

1,000,000

250,000

250,000

250,000

250,000

300,000

2,200,000

10,570,000

11,552,000

200,000

500,000

1,080,000

25,402,000

200,000

200,000
10,000,000

6,200,000

16,200,000
450,000

900,000

900,000
200,000

2556

450,000

ก .

900,000

200,000
900,000

2,000,000

2,000,000

786,000

786,000

716,000

716,000
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สํานัก
26.

27.

28.
29.
30.

สํานักวิจัย
และพัฒนา
การศึกษา
(สวพ.)

31.
32.

33.

34.

ประเภท/โครงการ
บทวิเคราะห(และข%อเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานให%ได%มาตรฐานและประกอบด%วยองค(ความรู%ที่เป<นสากล เพื่อ
รองรับการเป<นประชาคมอาเซียน
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู%เพื่อ
สร%างสรรค(ด%วยป?ญญาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Thailand
Constructionism Symposium 2013)
โครงการจัดทํา “ถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู%เพื่อสร%างสรรค(
ด%วยป?ญญา ของสถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”
โครงการจัดทํา “การสงเสริมการพัฒนาการเรียนรู%เพื่อสร%างสรรค(ด%วย
ป?ญญา (Constructionism) สูสถานศึกษา”
โครงการทดลองนํารองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู%ของ
สถานศึกษาเพื่อการเข%าสูประชาคมอาเซียน
รวม
โครงการจัดทํา “สถิติทางการศึกษาและบทวิเคราะห( (Thailand
Education Indicator)”
โครงการพัฒนาระบบการเผยแพรข%อมูลสถิติและตัวชี้วัดด%าน
การศึกษาและที่เกี่ยวข%อง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตาม
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร(การศึกษา พ.ศ.2555-2558”
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
บริการภาครัฐ
โครงการนํา “แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สกศ. สูการปฏิบตั ิ ระยะที่ 1 : แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรายงานความก%าวหน%าในการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการบริหารงาน ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2556”

ก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

900,000

900,000

200,000

370,000

1,392,848

2,457,152

250,000

700,000

570,000
440,000

440,000

510,000

510,000

23,765,000

490,000

490,000

120,000

630,000

630,000

570,000

28,185,000
950,000

2,900,000

2556

รวม (บาท)

2,900,000
980,000

120,000

ก .
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สํานัก
35.
36.
37.

38.
39.
40.

กลุ(มพัฒนา
ระบบบริหาร

41.
42.
43.
44.

สํานักนโยบาย
ความร(วมมือ
กับ
ต(างประเทศ
(สนต.)

45.

ประเภท/โครงการ
โครงการ “คาใช%จายในการบริหารงานของกลุมสถิติและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา”
โครงการจัดทําบทวิเคราะห(และข%อเสนอแนวทางการใช%ประโยชน(
จากงานวิจัย
โครงการจัดทํากรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ
พ.ศ.2556-2558 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายด%าน
การศึกษาของรัฐบาล
โครงการ “สัมมนาทางวิชาการระดับภูมภิ าค ครั้งที่ 2, 3 และ 4”
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป> 2556 เรื่อง
“การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”
โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร%างทุนป?ญญาของชาติ
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2556”
รวม
โรงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารจัดการ
ของ สกศ.
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร%าง
ความเป<นเลิศในการปฏิบัตริ าชการ
โครงการจัดทํา “รายงานประจําป> 2556 รอบ 6 เดือน แรก และ
รอบ 6 เดือนหลัง”
โครงการจัดทํา “โฆษณาประชาสัมพันธ(งานที่ได%รับมอบหมาย”

ไตรมาส 1

รวม
โครงการจัดทําบทวิเคราะห(และข%อเสนอแนะแนวทางในการจัดทํา
ความรวมมือ และการใช%ประโยชน(จากการทําความรวมมือด%าน
การศึกษากับตางประเทศ

1,365,000

ก

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

520,000

รวม (บาท)
520,000

500,000

500,000

32,848

467,152

500,000

800,000

800,000
20,345,000

500,000

20,345,000
570,000

570,000

400,000

1,550,000

550,000

100,000

500,000

50,000

550,000

50,000

50,000

100,000
400,000

400,000

100,000

0

125,000

2556

625,000

800,000
100,000

150,000

2,140,000
125,000

ก .
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สํานัก
46.

47.

48.
49.
50.

51.

สํานักกิจการ
คณะกรรมการ
สภาการศึกษา
สํานักบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

52.
53.

ประเภท/โครงการ
โครงการจัดทําบทวิเคราะห(และข%อเสนอแนะแนวทางในการใช%เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ตามข%อเสนอขององค(การยูเนสโก การใช%
โทรศัพท(เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา (Mobile Learning)”
โครงการจัดทําบทวิเคราะห(และข%อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานให%
ความสําคัญกับการศึกษาเป<นลําดับแรก (Education First) ตามข%อเสนอ
ขององค(การยูเนสโก
รายงาน สองทศวรรษพันธกรณีของประเทศไทยเพื่อบรรลุเปKาหมาย
การศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All) ขององค(การยูเนสโก
(ขอเปลี่ยนชื่อจากเดิม:
โครงการจัดทําบทวิเคราะห(และข%อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย และประสานความรวมมือกับ
องค(การยูเนสโก)
โครงการ “คาใช%จายในการบริหารงานของสํานักความรวมมือกับ
ตางประเทศ”
รวม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารและศึกษาดูงานในพื้นที่ 4 ภูมิภาค
โครงการสงเสริมกิจการคณะกรรมการสภาการศึกษา
รวม

54.

โครงการดําเนินการสอบแขงขันเพือ่ บรรจุบุคคลเข%ารับราชการ

55.

โครงการพัฒนาสมรรถนะข%าราชการ สกศ.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สกศ.
โครงการ “บริหารงานของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล”

56.
57.

ก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

125,000

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

375,000

รวม (บาท)
500,000

125,000

125,000

990,000

990,000

250,000

150,000

400,000

2500000

727628

4998783

180000

1591155

180,000

371,155
1,220,000

2,500,000

727,628

371,155
4,627,628

2,015,000

6,685,000

1,132,000

924,450

10,756,450

2,015,000

185,000

2,200,000

300,000

300,000

6,200,000

6,200,000
500,000

2556

ก .

300,000

800,000
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สํานัก
58.
59.

สํานักสื่อสาร
สาธารณะ

ประเภท/โครงการ
โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานอํานวยการ
และบริการของบุคลากร สกศ.”
โครงการพัฒนาบุคลากรและจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําป>
งบประมาณ 2557
รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3
632,000

2,310,000

4,340,000

9,350,000

60.

โครงการจัดทํา “บันทึกการศึกษาไทย”

850,000

61.

โครงการ “ผลิตและเผยแพรขาว ยุทธศาสตร(การศึกษา และผลการ
ดําเนินงานผานหนังสือพิมพ(รายวัน”

820,000

3,000,000

8,000,000

62.

โครงการจัดทํา “วารสารการศึกษาไทย”

60,000

140,000

150,000

63.

โครงการ “คาใช%จายในการบันทึกเทปโทรทัศน(”

64.

โครงการฝWกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถายภาพ การจัดทํา
กราฟUก และการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการ
ประชาสัมพันธ(อยางมืออาชีพ

624,450

624,450

615,000

16,615,000
850,000
11,820,000

150,000

66.

โครงการ “ถายทอดสดพิธีเปUดการประชุม “การศึกษาเพื่ออนาคต
ประเทศไทย” ผานทางสื่อโทรทัศน( และถายทอดเสียงผานทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง”

580,000

โครงการพัฒนาบุคลากร: ปฏิบัตหิ น%าที่การเผยแพรงานสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การจัดองค(ประกอบภาพ เพื่อใช%ใน
งานประชาสัมพันธ(ผานสื่อสิ่งพิมพ( เว็บไซด( ด%วยการใช%โปรแกรม
คอมพิวเตอร(กราฟฟUค
ก

500,000

1,400,000

700,000

700,000

465,000

2556

500,000
300,000

580,000
900,000

โครงการ “บริหารงานของสํานักสือ่ สารสาธารณะ”

รวม (บาท)
632,000

300,000

65.

67.

ไตรมาส 4

ก .

465,000
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แผนปฏิบัติการของงาน/โครงการต(าง ๆ
(เฉพาะที่เปDนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ)

ก

2556

ก .
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แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2556
ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
ป$ 2556
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
1. จํานวนนโยบาย / ขอเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แลวเสร็จ (5 เรื่อง)
1.1 ยุทธศาสตร2การศึกษา สนผ.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
พ.ศ.2556–2558
(กลุมงาน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
เพื่อยกระดับคุณภาพ
นโยบาย และ รับผิดชอบ
การศึกษาและ
แผน
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
ประสิทธิภาพการจัด
กศ.เฉพาะด0าน) การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
การศึกษาของประเทศ
ครั้งที่ 1
ไทย ตามนโยบาย
ครั้งที่ 2
รัฐบาล
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
25
ครั้งที่ 2
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.สํานัก
และรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดทําเอกสารและเตรียมนําเสนอ กกศ.รวมทั้งหา
ชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของหนวยงาน หรือ
เว็บไซด;
จัดประชุม กกศ.
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
กกศ.เห็นชอบ จัดทําเอกสารเสนอ ครม.ประสานงาน
ในการนําเรื่องเสนอรมว.ลงนามไปครม.
ครม.อนุมตั ิ ทําเรื่องจัดพิมพ;เผยแพรเพื่อขยายผล

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
1.2 แผนการศึกษา
สนผ.
แห7งชาติ ฉบับปรับปรุง (กลุมงาน
ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2555– นโยบาย และ
2559)
แผนกศ.
มหภาค)

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.สํานัก
และรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดทําเอกสารและเตรียมนําเสนอ กกศ.รวมทั้งหา
ชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของหนวยงาน หรือ
เว็บไซด;
จัดประชุม กกศ.
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
กกศ.เห็นชอบ จัดทําเอกสารเสนอ ครม.ประสานงาน
ในการนําเรื่องเสนอรมว.ลงนามไปครม.
ครม.อนุมตั ิ ทําเรื่องจัดพิมพ;เผยแพรเพื่อขยายผล

ป$งบประมาณ 55
ตค. พย. ธค.

มค.

21

25

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$งบประมาณ 56
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด
1.3 แผนการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห7งชาติ
ไปสู7การปฏิบัติ

ผู,รับผิดชอบ
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
สนผ.
(กลุมนโยบาย
และแผนการ
ศึกษาเฉพาะ
ดาน)

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.สํานัก
และรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดทําเอกสารและเตรียมนําเสนอ กกศ.รวมทั้งหา
ชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของหนวยงาน หรือ
เว็บไซด;
จัดประชุม กกศ.
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
กกศ.เห็นชอบ จัดทําเอกสารเสนอ ครม.ประสานงาน
ในการนําเรื่องเสนอรมว.ลงนามไปครม.
ครม.อนุมตั ิ ทําเรื่องจัดพิมพ;เผยแพรเพื่อขยายผล

ป$งบประมาณ 55
ตค. พย. ธค.

มค.

25

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$งบประมาณ 56
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$งบประมาณ 55
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
สนผ.
1.4 ยุทธศาสตร2การมีส7วน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ร7วมของเอกชนในการจัด (กลุมงาน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
การศึกษา
นโยบาย
รับผิดชอบ
(พ.ศ. 2556 - 2561)
ทรัพยากรและ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
บริหารจัดกศ.) การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (บริหารและกระจายอํานาจฯ)
ครั้งที่ 1
19
ครั้งที่ 2
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.สํานัก
และรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดทําเอกสารและเตรียมนําเสนอ กกศ.รวมทั้งหา
ชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของหนวยงาน หรือ
เว็บไซด;
จัดประชุม กกศ.
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
กกศ.เห็นชอบ จัดทําเอกสารเสนอ ครม.ประสานงาน
ในการนําเรื่องเสนอรมว.ลงนามไปครม.
ครม.อนุมตั ิ ทําเรื่องจัดพิมพ;เผยแพรเพื่อขยายผล

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$งบประมาณ 56
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
1.8 กรอบและทิศทาง การ สวพ.
วิจัยทางการศึกษาของ (กลุมงานวิจัย
ประเทศ พ.ศ.2555 และสงเสริม
2558 เพื่อสนับสนุนการ การวิจัย)
ดําเนินงานตามนโยบาย
ด0านการศึกษาของรัฐบาล

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1 (จัดประชุมสวนกลาง)
ครั้งที่ 2 (จัดประชุม 4 ภูมิภาค )
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.สํานัก
และรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดทําเอกสารและเตรียมนําเสนอ กกศ.รวมทั้งหา
ชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของหนวยงาน หรือ
เว็บไซด;
จัดประชุม กกศ.
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
กกศ.เห็นชอบ จัดทําเอกสารเสนอ ครม.ประสานงาน
ในการนําเรื่องเสนอรมว.ลงนามไปครม.
ครม.อนุมตั ิ ทําเรื่องจัดพิมพ;เผยแพรเพื่อขยายผล

ป$งบประมาณ 55
ตค. พย. ธค.

มค.

25

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$งบประมาณ 56
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2. จํานวนงานวิจัย / องค(ความรู (25 เรื่อง)
2.1 บทวิเคราะห2และ
สนผ.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ข,อเสนอแนวทางในการ (กลุมงาน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
จัดทําแผนผลิตและ
นโยบายและ รับผิดชอบ
พัฒนาครูผู,แนะนํา
แผนกศ.
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
(Coach) เพื่อเตรียม
เฉพาะดาน)
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
กําลังคนในทุกระดับ
ครั้งที่ 1
การศึกษา รองรับการ
ครั้งที่ 2
เป>นประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

21
4

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด
2.3 รายงานการติดตาม
ประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ.2555 –
2558 ตามนโยบายด,าน
การศึกษาของรัฐบาล

ผู,รับผิดชอบ
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
สปศ.
(ทุกกลุมงาน)

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําระบบการติดตามประเมินผลการจัดกศ.ฯ และ
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดยจัดประชุมภายใน
หารือจนได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรอง
เลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงานให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (ติดตามและประเมินผลฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดทําเอกสารและเตรียมนําเสนอ กกศ.รวมทั้งหา
ชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของหนวยงาน หรือ
เว็บไซด;

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

21
25

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด
2.4 สถิติการศึกษาของ
ประเทศไทย พ.ศ.
2555 – 2557 (ราย
ปD)

ผู,รับผิดชอบ
(สํานัก/
กลุมงานฯ)

ขั้นตอน
การดําเนินงาน

สวพ.
ดําเนินการรวบรวมและประสานขอข0อมูล
(กลุมงาน
วิเคราะห$สภาวะ จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
และแนวโนม ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
ทางกศ.)
รับผิดชอบ
จัดประชุมเพื่อให0ผู0ทรงคุณวุฒพิ ิจารณาและตรวจสอบ
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.และเสนอเข0า ที่
ประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทาง เชน วารสารของหนวยงาน หรือเว็บ
ไซด; ในการเผยแพรสถิติการศึกษาของปDที่ผานมา
จัดพิมพ;สถิติการศึกษาของปDที่ผานมาเป>นเลมพร0อม CD
หรือเป>นเลมอยางเดียว
จัดทําสถิติการศึกษาของปDที่ผานมาเป>นบทความเพื่อ
ตีพิมพ;เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.5 รายงานสภาวการณ;ด0าน สวพ.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
การศึกษา พ.ศ. 2556 (กลุมงาน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
– 2558
วิเคราะห$ขอมูล รับผิดชอบ
(รายปD)
การศึกษา
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
เปรียบเทียบ) การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
2.7 รายงานการประชุมทาง สวพ.
วิชาการการวิจัยทาง (กลุมงานวิจัย
การศึกษาระดับชาติ และสงเสริม
ครั้งที่ 15 เรื่อง “วิจัย การวิจัย)
และพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา : พลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร;
การศึกษา พ.ศ.
2556 – 2558 สู
ความสําเร็จ”

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
จากผู0ทรงคุณวุฒิด0านการวิจัยทางการศึกษา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
จัดประชุม Symposium
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.สํานัก
และรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
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ผู,รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
สอ.
2.8 แผนปฏิบตั ิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย$
สารสนเทศ)
และรายงานความ
ก0าวหน0าในการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการ
บริหารงาน ของ
สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
ประจําปDงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (สื่อสารและเทคโนโลยีฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.
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ตัวชี้วัด
2.10 รายงานการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร;ชาติ
ด0านเด็กปฐมวัยตาม
นโยบายรัฐบาล พ.ศ.
2556

ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
สมร.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
(กลุมงานพัฒนา ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
มาตรฐาน
รับผิดชอบ
กศ.และการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
เรียนรู)
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนออนุกรรมการฯ ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกรรมการฯ
จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร;การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรเผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.11 รายงานการติดตาม สมร.
ประสานนักวิจัย จัดทํารางรายงานการติดตามและ
และประเมินผล
(กลุมงานพัฒนา ประเมินผล
นโยบายและ
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร;การพัฒนา กศ.และการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร;การ
เด็กปฐมวัย (0-5 ปD) เรียนรู)
พัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อพิจารณารางรายงานฯ
ระยะยาว พ.ศ.
2550-2559 ชวงครึ่ง
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
แผน พ.ศ. 2550(กพป.) เพื่อรับทราบรางรายงานการติดตามและ
2554
ประเมินผล
ประสานนักวิจยั ปรับแก0ไขรางรายงานฯ
ได0เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ฉบับ
สมบูรณ;
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรเผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
สมร.
2.12 บทวิเคราะห;และ
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ข0อเสนอแนะแนวทางใน (กลุมงานพัฒนา ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
มาตรฐาน
การพัฒนาแผนการ
รับผิดชอบ
จัดการประสบการณ; กศ.และการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
ปฐมวัย เพื่อบรรจุลงใน เรียนรู)
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
คอมพิวเตอร;แบบพกพา
ครั้งที่ 1
(แท็บเล็ต) สําหรับเด็ก
ครั้งที่ 2
ปฐมวัย(3-5 ปD) ครู
ครั้งที่ 3
ผู0ดูแลเด็ก และพอแม
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนออนุกรรมการฯ ได0และ
ผู0ปกครอง
ประสานงานให0เกิดการประชุมอนุกรรมการฯ
จัดประชุมอนุอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร;การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุ.อนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร;การพัฒนาเด็กปฐมวัย และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.14 บทวิเคราะห;สถานภาพ สมร.
ศึกษาเอกสารผลการวิจัยที่เกีย่ วข0อง จัดทําเอกสาร
การพัฒนาครูและ
(กลุมงานพัฒนา ต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจนได0รับความเห็นชอบ
ข0อเสนอแนวทางในการ ครู คณาจารย$ จาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
พัฒนาครูเพื่อคุณภาพ และบุคลากรทา
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
ผู0เรียน
งกศ.)
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (สงเสริมและพัฒนาครูฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
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4

กค.

สค.

กย.

37

ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.16 รายงานการวิจัยและ สมร.
ที่ปรึกษาดําเนินการวิจยั และพัฒนารูปแบบการ
พัฒนารูปแบบการ
(กลุมงานพัฒนา พัฒนาครุและผู0บริหารสถานศึกษาโดยใช0โรงเรียนเป>นฐาน
พัฒนาครูและผู0บริหาร ครู คณาจารย$ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2
สถานศึกษาโดยใช0
และบุคลากรทา เตรียมการประชุมเพื่อนําเสนอผลการวิจัยและขยาย
โรงเรียนเป>นฐานใน
งกศ.)
ผลการวิจัยสูการปฏิบัติ
โรงเรียนขนาดเล็ก
จัดประชุมนําเสนอผลการวิจัยและขยายผลการ วิจัยสู
การปฏิบัติ
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (สงเสริมและพัฒนาครูฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
สมร.
2.17 รายงานการ
ประชุมสัมมนาทาง
(กลุมงาน
วิชาการเรื่อง การ
สงเสริมการเพิ่ม
พัฒนาการเรียนรู0เพื่อ โอกาสทางกศ.
สร0างสรรค; ด0วยปXญญา และการเรียนรู
แหงประเทศไทย
ตลอดชีวิต)
ครั้งที่ 1
(The
st
1 Thailand
Constructionism
Symposium 2013)

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
และจัดประชุมปรึกษาหารือภายใน จนได0รับความ
เห็นชอบจากผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
และเลขาธิการฯ
วางแผน เตรียมการประชุม กําหนดกิจกรรม หน0าที่
การมีสวนรวมของคณะทํางาน ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวข0อง
จัดประชุมคณะทํางานจัดสัมมนาทางวิชาการฯ
ครั้งที่ 1 (19 พฤศจิกายน 2555)
ครั้งที่ 2 (3 ธันวาคม 2555)
ครั้งที่ 3 (11 มกราคม 2556)
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ที่ทําเนียบรัฐบาล (15
มกราคม 2556)
จัดทําเอกสารสรุปสาระสําคัญการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู0เพื่อสร0างสรรค;ด0วย
ปXญญาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1 เสนอนายกรัฐมนตรี
และรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ
ได0เอกสารทีส่ ามารถนําเสนออนุกกศ.ด0านการพัฒนา
และเสริมสร0างนวัตกรรมทางการศึกษา
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ. และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดพิมพ;องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน เว็บไซต; หนังสือพิมพ;
จัดทําองค;ความรู0เป>นบทความเพื่อตีพิมพ;เผยแพรใน
วารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.18 หลักสูตรวาด0วยคุณธรรม สมร.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
จริยธรรม เพื่อการ
(กลุมงานพัฒนา ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
ปeองกันการทุจริตสําหรับ มาตรฐาน
รับผิดชอบ
เด็กและเยาวชน
กศ.และการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
เรียนรู)
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (สร0างจิตสํานึก คุณธรรมฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
ผลิตสื่อ องค;ความรู0และทดลองนํารองหลักสูตร
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรู0เป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด
จัดการประชุมระดับชาติ (National Seminar) เพื่อ
ศึกษาผลกระทบการดําเนินงาน

มค.

3

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.
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ผู,รับผิดชอบ
(สํานัก/
ตัวชี้วัด
กลุมงานฯ)
2.23คูมือ “การมอบอํานาจ สกม.
และการสงเสริมการ
(กลุมงาน
กระจายความรับผิดชอบ สงเสริมและ
เพื่อการบริหารจัดการ ประเมินการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก” บังคับใช0กม.)

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1 (13 – 15 ธันวาคม 2555)
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (กฎหมายการศึกษาฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

24
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.24คูมือ “การบริหาร
สกม.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
จัดการสถานศึกษานิติ (กลุมงานพัฒนา ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
บุคคล และวิธีการ
กม.
รับผิดชอบ
ดําเนินการระบบสิทธิ กศ.)
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
ประโยชน;ทาง
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
การศึกษา”
ครั้งที่ 1 (13 – 15 ธันวาคม 2555)
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (กฎหมายการศึกษาฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

24
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ตัวชี้วัด
2.25คูมือ “ระเบียบ และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข0องกับ
คอมพิวเตอร;
แบบพกพา (แท็บเล็ต)”

ผู,รับผิดชอบ
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
สกม.
(กลุมงาน
สงเสริมและ
ประเมินการ
บังคับใชกม.)

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (กฎหมายการศึกษาฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

24
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.29 รายงานสองทศวรรษ สนต.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
พันธกรณีของประเทศ (กลุมงานพัฒนา ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
ไทยเพื่อบรรลุปeา
นโยบายและ รับผิดชอบ
หมายการศึกษาเพื่อ ยุทธศาสตร$
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
ปวงชน (Education ดานกศ.กับ
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
For ALL) ของ
ตปท.)
ครั้งที่ 1
องค;การยูเนสโก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
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ตัวชี้วัด
2.30 แผนปฏิบตั ิราชการ
สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
ประจําปDงบประมาณ
2556

ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
กพร.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
(กลุมงานบริหาร ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
และจัดการ
รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร$)
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.31รายงานการประเมินผล กพร.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
การปฏิบัตริ าชการของ (กลุมงานพัฒนา ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง องค$กร)
รับผิดชอบ
การปฏิบัตริ าชการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
ประจําปDงบประมาณ
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
พ.ศ.2556 (รอบ 6
ครั้งที่ 1
เดือน, 9 เดือน, 12
ครั้งที่ 2
เดือน)
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.32 - 2.33
กพร.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
รายงานประจําปD
(กลุมงานบริหาร ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
2555 และ
และจัดการ
รับผิดชอบ
รายงานรอบ 6 ยุทธศาสตร$)
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
เดือน ปDงบประมาณ
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
2556
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
2.34 รายงานการดําเนินงาน สกส.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ของกรรมการสภา
(กลุมงาน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
การศึกษาและ
สงเสริมกิจการ รับผิดชอบ
อนุกรรมการสภา
คณะ กรรมการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การศึกษา ของ
สภาการศึกษา) การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
สํานักงานเลขาธิการ
ครั้งที่ 1
สภาการศึกษา
ครั้งที่ 2
ประจําปDงบประมาณ
ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2556
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด
2.39แผนพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ.
2556

ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
สบค.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
(กลุมงานพัฒนา ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
บุคลากร)
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติ อนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด
2.40 รายงานผลการ
ดําเนินงานพัฒนา
บุคลากร 4 ภูมิภาค
ของสํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ.
2556

ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
สบค.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
(กลุมงานพัฒนา ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
บุคลากร)
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
(สํานัก/
ตัวชี้วัด
กลุมงานฯ)
2.41 รายงานการดําเนินงาน สสธ.
สื่อสารประชาสัมพันธ; (ทุกกลุมงาน)
กิจการ ของสํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ.
2556

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (สื่อสารและเทคโนโลยีฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ผู,รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
2.42 รายงานประสิทธิภาพ สอ.
และประสิทธิผลของ (กลุมงาน
การบริหารงบประมาณ นโยบาย
ของสํานักงาน
งบประมาณ)
เลขาธิการสภา
การศึกษา ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ.
2556

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด
2.43 รายงานต0นทุน
ผลผลิตตอหนวยตาม
หลักเกณฑ;ของ
กรมบัญชีกลาง

ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
สอ.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
(กลุมงาน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
บริหารการคลัง) รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด
2.45 รายงานผลการ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
ประจําปDงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ผู,รับผิดชอบ
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
ตสน.

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็น
การมีสวนรวมของผู0เข0ารวมประชุมมาปรับปรุง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด

ผู,รับผิดชอบ
(สํานัก/
กลุมงานฯ)

ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ตัวชี้วัดกระทรวง
4. Education System
สวพ.
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
(Ranking IMD 2013) (กลุมงาน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
วิเคราะห$ขอมูล รับผิดชอบ
การศึกษา
จัดประชุมเพื่อ.ให0ผู0ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตรวจสอบ
เปรียบเทียบ)
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.
จัดประชุมอนุ กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลมพร0อม CD หรือ
เป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นบทความเพื่อตีพิมพ;
เผยแพรในวารสารหรือเว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด
5. จํานวนป$การศึกษาเฉลี่ย
ของประชาชน
-วัยแรงงาน 15-39 ปD
-วัยแรงงาน 40–59 ปD

ผู,รับผิดชอบ
(สํานัก/
กลุมงานฯ)
สวพ.
(กลุมงาน
วิเคราะห$
สภาวะและ
แนวโนม ทา
งกศ.)

ขั้นตอน
การดําเนินงาน
ดําเนินการรวบรวมและประสานขอข0อมูล
จัดทําเอกสารต0นรางและจัดประชุมภายใน หารือจน
ได0รับความเห็นชอบจาก ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดประชุมเพื่อให0ผู0ทรงคุณวุฒจิ ํานวน 3 คนพิจารณา
รายงานและปรับปรุงแก0ไขตามข0อเสนอแนะ
ได0เอกสารที่สามารถนําเสนอ อนุ กกศ.ได0และ
ประสานงาน ให0เกิดการประชุมอนุกกศ.และจัดประชุมอนุ
กกศ. (นโยบายและแผนฯ)
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนําหารือ ผอ.
สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน วารสารของ
หนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;เป>นเลมพร0อม CD หรือเป>นเลมอยางเดียว
จัดทําเป>นบทความเพื่อตีพิมพ;เผยแพรในวารสารหรือ
เว็บไซด;ที่กําหนด

ป$ 2555
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ตัวชี้วัด
6. ระดับความสําเร็จของการเตรียม
ความพร,อมในการเข,าสู7
ประชาคมอาเซียน

ผู,รับผิดชอบ
ขั้นตอน
(สํานัก/
การดําเนินงาน
ป$ 2555
กลุมงานฯ)
ตค. พย. ธค.
ทุกสํานักที่มีโครงการ
จัดทําแผนงาน / โครงการเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร0อมในการ เตรียมความพร0อมในการเข0าสูประชาคม
เข0าสูประชาคมอาเซียน อาเซียน
แผนงาน / โครงการ ได0รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติและบรรจุอยูใน
แผนปฏิบัตริ าชการ
ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ
นําเสนอผลการดําเนินงานตออนุ กกศ.
(เฉพาะกิจด0านการจัดกศ.เพื่อก0าวสูประชาคม
อาเซียน)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ปรับแก0เอกสารตามมติอนุกกศ.และนํา
หารือ ผอ.สํานักและรองเลขาธิการฯ ที่
รับผิดชอบ
จัดหาชองทางในการเผยแพร เชน
วารสารของหนวยงาน หรือเว็บไซด;
จัดพิมพ;งานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>นเลม
พร0อม CD หรือเป>นเลมอยางเดียว
จัดทํางานวิจัย / องค;ความรูเ0 ป>น
บทความเพื่อตีพิมพ;เผยแพรในวารสารหรือ
เว็บไซด;ที่กําหนด

มค.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ป$ 2556
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.
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ภาคผนวก

58

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป$ 2556
สําหรับ KPI ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของร0อยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปeาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ ภารกิจหลัก/ เอกสาร
งบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการระดับกรม/ หรือเทียบเทา มี 3 ตัวชี้วัดยอย ได0แก
ตัวชี้วัดที่ 4

เกณฑ; ก.พ.ร.

คาดวาจะ
ทําได0

ขาด

เกิน

4.1 จํานวนนโยบาย/ ข0อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แล0วเสร็จ (เรื่อง)

5

7

-

2

4.2 จํานวนงานวิจัยและองค;ความรู0 จํานวน 25 เรื่อง

25

40

-

15

4.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานติดตามความก0าวหน0าการขับเคลื่อนนโยบายลงสูการปฏิบตั ิทั้งภาพรวมและโครงการนํา
รอง (กําหนดเป>น Milestone 5 ระดับ)

1

1

-

-

หมายเหตุ: สําหรับปDงบประมาณ 2556 อาจขอปรับเปลี่ยนชื่อ เป>น ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานติดตามผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายด0านการศึกษาของรัฐบาล

59

คณะผู,จัดทํา

ที่ปรึกษา
นางสาวศศิธารา
นางสาวจุไรรัตน2
นางสุทธศรี
นางสุรางค2

พิชัยชาญณรงค2
แสงบุญนํา
วงษ2สมาน
โพธิ์พฤกษาวงศ2

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ปรึกษาด,านวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ดร.สุภาพร
นางศิริพร
นางพิจารณา

โกเฮงกุล
ศริพันธ;
ศิริชานนท;

ผู0อํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน0ากลุมบริหารจัดการยุทธศาสตร;
หัวหน0ากลุมพัฒนาองค;กร

ผู,จัดทํา

ผู,รับผิดชอบ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท2 : 0 2668 7123 ต7อ 1419, 1421, 1433
โทรสาร : 0 2668 7975

