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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ก

คานา
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจหลักในกำร
พั ฒ นำและเสนอแนะนโยบำย แผน และมำตรฐำนด้ ำ นกำรศึ ก ษำของชำติ ตลอดจนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
ดำเนินกำรวิจัยเพื่อจัดทำและพัฒนำนโยบำย แผน และมำตรฐำนด้ำนกำรศึกษำ รวมถึงติดตำม ประเมินผล และ
พัฒนำระบบประเมินผลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และดำเนินงำนเกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำ และกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์
เพื่อให้ กำรดำเนิ น งำนของ สกศ. สอดคล้ องกับทิศทำงกำรพัฒ นำประเทศอันมีกรอบและแผนแม่บ ท
กำหนดทิศทำงไว้ ได้แก่ นโยบำยของรัฐบำลตำมกรอบนโยบำยที่แถลงต่อรัฐสภำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ
๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ร่ำง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ สกศ. ซึ่งมีภำรกิจ
สำคัญประกำรหนึ่งในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทำงขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ตลอดจนสำมำรถพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒ สำระสำคัญภำพรวมของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ
ส่วนที่ ๔ กำรนำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเป็นแนวทำงให้สำนัก/ศูนย์ต่ำงๆ ภำยใน สกศ. ใช้
ดำเนินกำร พัฒนำ ติดตำม ผลักดัน ขับเคลื่อน และประเมินผลกำรทำงำนของหน่วยงำน อันจะส่งผลให้ สกศ.
สำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์กำรเป็น “องค์กรนาขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีโลก” และเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดัน กำรพัฒนำกำรศึกษำของ
ประเทศให้สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป

(นำยกมล รอดคล้ำย)
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
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ส่วนที่ ๑ กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๑ นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ
๑.๒ (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๓ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๔ (ร่ำง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
๑.๕ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
๑.๖ กรอบแนวทำงและยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๗ ควำมเชื่อมโยงกรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๐
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ส่วนที่ ๒ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒.๑ วิสัยทัศน์
๒.๒ พันธกิจ
๒.๓ ยุทธศำสตร์
๒.๔ เป้ำประสงค์
๒.๕ ผลผลิตตำมพันธกิจ

๑๑

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๓.๑ ตำมประเภทงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
๓.๒ ตำมกรอบแผนงำนกำรจัดสรรงบประมำณ
๓.๓ ตำมสำนัก/ศูนย์
๓.๔ ตำมยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

๒๒

ส่วนที่ ๔ การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาสู่การปฏิบัติ

๓๖

ภาคผนวก : หนังสือให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๗

๙

๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๒

๒๒
๒๔
๒๕
๒๖

ค

สารบัญแผนภาพ
แผนภำพที่ ๑ (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

๓

แผนภำพที่ ๒ ยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕

แผนภำพที่ ๓ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

๖

แผนภำพที่ ๔ แสดงควำมสอดคล้องและควำมเชื่อมโยงของ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ร่ำง) แผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

๑๐

แผนภำพที่ ๕ งบประมำณประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ของ สกศ. ในภำพรวม จำแนกตำมประเภท
งบประมำณ

๒๑

แผนภำพที่ ๖ งบประมำณประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
จำแนกตำมกรอบแผนงำนกำรจัดสรรงบประมำณ

๒๓

แผนภำพที่ ๗ งบประมำณประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จำแนกตำมสำนัก/ศูนย์

๒๔

แผนภำพที่ ๘ งบประมำณประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จำแนก
ตำมยุทธศษสตร์สำนักงำนฯ

๒๕

ง

สารบัญตาราง
ตำรำงที่ ๑ แสดงควำมสอดคล้องของ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ร่ำง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

๙

ตำรำงที่ ๒ ผลผลิตตำมพันธกิจของสำนักงำนฯ

๑๒

ตำรำงที่ ๓ งบประมำณประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
จำแนกตำมประเภทงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรตำม พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

๒๑

ตำรำงที่ ๔ จำนวนแฃะร้อยละงบดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จำแนกตำมรำยกำรค่ำใช้จ่ำย

๒๒

ตำรำงที่ ๕ จำนวนและร้อยละงบลงทุน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จำแนกตำมรำยกำรค่ำใช้จ่ำย

๒๒

ตำรำงที่ ๖ งบประมำณประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
จำแนกตำมกรอบแผนงำนกำรจัดสรรงบประมำณ

๒๓

ตำรำงที่ ๗ งบประมำณประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จำแนกตำมสำนัก/ศูนย์

๒๔

ตำรำงที่ ๘ งบประมำณประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จำแนก
ตำมยุทธศษสตร์สำนักงำนฯ

๒๕

ตำรำงที่ ๙ กำรจัดสรรงบประมำณ จำแนกตำมยุทธศำสตร์สำนักงำนฯ

๒๖

๑

ส่วนที่ ๑
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้
ใช้ น โยบำย กรอบทิ ศ ทำง และแผนกำรพั ฒ นำประเทศในด้ ำ นต่ ำ งๆ เป็ น ฐำน เพื่ อ ยึ ด โยงกำรพั ฒ นำและ
กำรดำเนินงำนในภำพรวมของประเทศ อันจะสนับสนุนให้กำรพัฒนำประเทศมีเอกภำพและเป็นไปอย่ำงสอดคล้อง
กัน
สำหรับกรอบแนวคิดที่นำมำใช้เป็นฐำนในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ มีดังนี้
๑.๑ นโยบายของรั ฐ บาลที่ แ ถลงต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗
ด้านการศึกษา นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
๔.๑ จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
๔.๒ ในระยะเฉพำะหน้ำจะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษำธิกำร
๔.๓ ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไป
มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง
๔.๔ พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๕ ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน
๔.๖ พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นคน
๔.๗ ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมี
บทบำทสำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสขุ และควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น
รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย
๔.๙ สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดี
นอกจำกนี้ ยังมีนโยบำยของรัฐบำลข้ออื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ และสมควรนำมำ
บูรณำกำรกับกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศด้วย ได้แก่
นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

๒
๒.๑ กำรเตรี ย มควำมพร้ อมสู่ ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน ประเด็น แรงงำน
ต่ำงด้ำว และยำเสพติด
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะเร่ ง สร้ ำ งโอกำสอำชี พ และกำรมี ร ำยได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เ ข้ ำ สู่
ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งยกระดับคุณภำพแรงงำน
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑๗ เพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เข้มแข็ง
สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๖ พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒ นา
และนวัตกรรม
๘.๒ เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
นโยบายที่ ๑๐ การส่ งเสริ มการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ที่มีธ รรมาภิบาลและการป้ องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในกำร
รักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำร
๑.๒ (ร่ า ง) กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ และช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน และการพัฒ นาอย่ างยั่ งยื น ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภั ย ด้ า นอาหาร การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการค้ า และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ รวมทั้ ง การพั ฒ นา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๓) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริ มสร้ า งศักยภาพคน เพื่อพัฒ นาคนและสั งคมไทยให้ เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง

๓
กรอบแนวทางที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการเพาะบ่มจิตใจให้เข้มแข็ง เป็นต้น
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และมุ่งสู่การสร้างสังคมสีเขียว
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล
ซึ่งทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นล้วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา
แผนภาพที่ 1 (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

๔

๑.๓ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษา โดยมีกรอบของแผนที่สาคัญ ดังนี้
๑) กรอบหลักการ ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๙ – ๑๑ โดยมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และได้กาหนดลักษณะสาคัญ ๕ ประการ ได้แก่ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง และมีจุดยืนทาง
จริยธรรม รวมทั้งยึด การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ให้มีการพัฒนาเชิง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาใน
ทุกระดับ
๒) วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต มีสุ ขภาวะที่ดี มีครอบครั ว ที่อบอุ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี มีรายได้เพียงพอต่ อการด ารงชี วิ ต
มีความมั่น คงทางเศรษฐกิจ และสั งคม ได้รั บการคุ้มครองสิ ทธิขั้นพื้นฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรและบริการทางสังคม ตลอดจนสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมสูงวัย
(๒) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีค วาม
มั่นคงทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมี
การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่างๆ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๓) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้ อมสู่ความสมดุล ของระบบนิเวศน์ และ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๔) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนสาคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่างๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และโลก
(๕) เพื่อให้มีการทางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และ
พื้นที่ รวมทั้งมีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอร์รัปชั่น
๓) ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนา ประกอบด้ว ย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ย่างยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง (๖) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (๗) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภูมิภาค

๕
แผนภาพที่ ๒ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑.๔ (ร่ า ง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ได้กำหนดวิสั ยทัศน์ของแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” และกำหนดวัตถุประสงค์ในกำร
จัดกำรศึกษำไว้ ๔ ประกำร คือ ๑) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่ อ พั ฒ นำคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข อง
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจั ก รไทย พระรำชบัญญัติกำรศึ กษำแห่ งชำติ และยุทธศำสตร์ช ำติ ๓) เพื่อพัฒ นำ
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงและควำมเหลื่อมล้ำภำยในประเทศลดลง
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิสั ยทัศน์ และจุ ดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ ำวข้ำงต้น แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ ได้
วำงเป้ำหมำยไว้ ๒ ด้ำน คือ
(๑)เป้า หมายด้า นผู้เ รีย น (Learner Aspirations) มุ่ง พัฒ นำผู ้เ รีย นทุก คนให้มี คุณ ลัก ษณะ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้ (Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetic)
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะกำรแก้ปัญหำ (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross –
cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรทำงำนเป็นทีม และภำวะผู้นำ
(Corroboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และกำร
รู้เท่ำทันสื่อ (Communications , Information and Media Literacy) ทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy)

๖
ทักษะอำชีพ และกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) ดังแผนภำพ
แผนภาพที่ ๓ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

(๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประกำร ดังนี้
 ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access)
 ผู้ เรี ยนทุ ก คน ทุ ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำยได้ รั บ บริ ก ำรกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนอย่ ำ ง
เท่ำเทีย ม (Equity)
 ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถ
เต็มตำมศักยภำพ (Quality)
 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและ
บรรลุเป้ำหมำย (Efficiency)
 ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ทั้งนี้ แผนกำรศึกษำแห่งชำติฯ ได้กำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
ดังนี้
๑) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
๒) การพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศ
๓) การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔) ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค (และความเท่าเทียมทางการศึกษา

๗
๕) ๕ (การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) ๖การพัฒนา (ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
๑.๕ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร (นำยแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ
เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มอบนโยบำยแก่ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันอังคำรที่ 20 ธันวำคม 2559 ดังนี้
๑) น้อมนำแนวพระรำชดำริ และพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ใส่เกล้ำฯ และ
มอบเป็นนโยบำย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนในสังกัด และเพื่อให้กำรปฏิรูปกำรศึกษำจะต้องไปถึง
เด็กโดยตรง
๒) กำรบริหำรงำนจะต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติใน ๖ ข้อ ได้แก่ (๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำม
มั่น คง (๒) ยุ ทธศำสตร์ ด้ ำ นศั ก ยภำพในกำรแข่ง ขั น (๓) ยุทธศำสตร์ด้ ำนกำรลงทุ นในเรื่ องทรั พยำกรมนุ ษ ย์
(๔)ยุทธศำสตร์ด้ำนลดควำมเหลื่อมล้ำ (๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเจริญเติบโตอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖)
ยุทธศำสตร์ด้ำนปฏิรูประบบรำชกำร
๓) เน้นเรื่องควำมโปร่งใส และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีควำม
โปร่งใสที่สุดในประวัติศำสตร์
๔) เตรียมพัฒนำโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตำมแนวทำง School Improvement Project เพื่อ
ต้องกำรให้โรงเรียน ICU เหล่ำนี้ได้รับควำมช่วยเหลือเร่งด่วนในด้ำนต่ำง ๆ ตำมที่โรงเรียนเหล่ำนั้นขำดแคลน ซึ่ง
คำดว่ำภำยใน ๕ ปี โรงเรียน ICU เหล่ำนี้จะได้รับกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำน อีกทั้งนโยบำยนี้จะทำให้รู้ว่ำโรงเรียน ICU
นั้นตั้งอยูท่ ี่ใดบ้ำง เพื่อที่ กศจ. จะได้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงตรงจุด
๕) กระทรวงศึกษำธิกำรมีแนวทำงที่จะสำนต่อนโยบำยเดิมที่ดำเนินกำรไว้ดีอยู่แล้ว อำทิ นโยบำย
ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ แต่จะปรับปรุงให้มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก
๖) ทำให้กระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมทันสมัยกับสถำนกำรณ์ปัจจุบั น หรือ Modernise MOE
ภำยใต้คำขวั ญที่ ว่ำ "Work hard, be nice" อีกทั้งจะไม่ ใช้ One size fits all หรือกำรตัด เสื้ อ ขนำดเดีย วแล้ ว
นำมำใช้กับทุกคน เนื่องจำกแต่ละหน่วยงำนมีบริบทที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น แนวทำงกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของแต่ละ
แห่ง ย่อมมีควำมแตกต่ำงกันด้วย
ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของยุ ท ธศำสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรที่ ก ำหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ที่อนุมัติไว้แล้ว ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ คือ (๑) พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (๒) พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำร
เรียนกำรสอน วัดประเมินผล (๓) ผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (๔) ผลิตและพัฒนำ
กำลังคน และวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ (๕) ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
และ (๖) ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต

๘
๑.๖ กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้กำหนดแนวทำงสำคัญไว้ ดังนี้
๑) ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดทำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ที่สอดคล้อง ตำม
กรอบยุทธศำสตร์ชำติ และเพื่อให้กำรดำเนินงำนมีควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำและไม่ซ้ำซ้อนกัน
๒) ในกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิม
มำด ำเนิ น กำรจั ด ท ำข้ อ เสนองบประมำณรำยจ่ ำ ยฯ เบื้ อ งต้ น (Pre-Ceiling) โดยให้ ก ระทรวง ส่ ว นรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัดจัดทำข้อเสนอฯ เบื้องต้น ซึ่งจำแนกวงเงินและรำยละเอียด
งบประมำณเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) แผนงำนยุทธศำสตร์ คือ แผนงำน ที่ดำเนินภำรกิจตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่
ได้ รั บ มอบหมำยในเชิ ง นโยบำยฯ โดยก ำหนดให้ ก ำรจั ด กำรงบประมำณเป็ น ลั ก ษณะ Project based หรื อ
Agenda-based ๒) แผนงำนพื้นฐำน ซึ่งเป็นแผนงำนที่ดำเนินภำรกิจตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นปกติประจำ
ตำมกฎหมำยฯ หรือ Function-based และ ๓) แผนงำนดำเนินกำรภำครัฐ เช่น แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
๓) ให้มีกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับนโยบำย
งบประมำณ วงเงิน โครงสร้ำงงบประมำณ และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนำข้อเสนองบประมำณ ลำดับที่ ๑ และ ๒ มำประกอบกำรพิจำรณำ
๔) ให้มีกำรกำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยสำคัญของรัฐบำล
ภำรกิจของหน่วยงำน โดยให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มำประกอบกำรพิจำรณำ
๕) ให้มีกำรจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ชัดเจน ในขั้นตอนกำรจัดทำ
คำของบประมำณ โดยพิจำรณำถึงควำมพร้อม ขีดควำมสำมำรถในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และแหล่งเงิน เพื่อให้
กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสำมำรถเริ่มดำเนินกำรได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ
๖) ให้มีกำรบูรณำกำรงบประมำณในมิติพื้นที่ (area) โดยส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำน
อื่นบูรณำกำรกำรจัดทำงบประมำณร่วมกับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณในมิติพื้นที่มีควำม
สอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นำจั งหวัด /กลุ่ มจังหวัด และกำรพัฒ นำจังหวัด /กลุ่ มจังหวัดที่ส ำคัญ รวมทั้งเป็นไปตำม
(ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และแผนนโยบำยสำคัญของ
รัฐบำล
ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณไว้ ๗ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศำสตร์ด้ำน
ควำมมั่ น คงและกำรต่ ำ งประเทศ ๒) ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรสร้ ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของประเทศ
๓) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำและเสริ มสร้ำงศักยภำพคน ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำม
เหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน ๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
และ ๗) รำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ

๙
๑.๗ ความเชื่อมโยงกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อพิจำรณำจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและกำรพัฒนำกำรศึกษำจำกแผนหลัก ได้แก่ ๑) นโยบำย
ของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ๒) (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ (๓) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
(๔) (ร่ำง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ๕) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และ ๖) กรอบแนวทำง
และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ำยุทธศำสตร์ของสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำมีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนหลักข้ำงต้น โดยบำงยุทธศำสตร์จะสำมำรถ
ตอบสนองหลำยยุทธศำสตร์ของแผนหลัก ทั้งนี้ วิเครำะห์โดยจำแนกควำมสอดคล้องและควำมเชื่อมโยงโดอิงกำร
ตอบสนองยุทธศำสตร์ของแผนหลัก ได้ดงั นี้
ตารางที่ ๑ แสดงความสอดคล้องของ (ร่าง) ยุทธศาตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ร่ า ง) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ของ

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี

๑. ความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ ๑. ความมั่นคง
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ ๒. การต่าง
ประเทศ
เพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

(ร่าง) แผนการศึกษา
แห่งชาติฯ

ยุทธศาสตร์การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

๑. การจัดการ

ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคม
และ
ประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์

๒. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

๔. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/
ระบบโลจิสติกส์
๔. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย นวัตกรรม
๕. การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่พิเศษ
๖. สร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจเพื่อข่งขันอย่าง
ยั่งยืน
๒. การพัฒนากาลังคน การ
วิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

๗. เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๘. การสร้างความเป็น
ธรรม
ลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

๕. การสร้างการ
๖. การปรับ
เติบโตบน
สมดุลและ
คุณภาพชีวิตที่
พัฒนาระบบ
เป็นมิตรกับ
การบริหาร
สิ่งแวดล้อม
จัดการภาครัฐ
๙. เติบโตที่เป็นมิตร ๑๐. การเพิ่ม
กับสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาอย่าง
และธรรมายั่งยืน
ภิบาลภาครัฐ

๓. การพัฒนาคุณภาพคน

๔. การสร้างโอกาส ความ

๕. การจัดการ

๑. ผลิตและพัฒนากาลังคน

๓. พัฒนาหลักสูตร

๕. ขยายโอกาสการเข้าถึง

๑. สร้างความเข้มแข็งด้านการ

๒. พัฒนาระบบประเมินผล

๓. สร้างการมี

และวิจยั ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา

วิจัยและพัฒนาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์

ทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

กระบวนการเรียนการ
สอน วัดประเมินผล
๔. ผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

เสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศึกษา

ศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

๖. พัฒนาระบบ

บริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๖. การพัฒนา

๔. จัดทานโยบาย

แผน มาตรฐาน
แบบมี
ส่วนร่วม

การบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา
๕. พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการองค์กร
อย่างเป็น
ระบบและ
ต่อเนื่อง

๑
แผนภาพที่ ๔ แสดงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของ (ร่าง) ยุทธศาตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

๑๑

ส่วนที่ ๒
สาระสาคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒.๑ วิสัยทัศน์
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเป็นองค์กรนำขับเคลื่อนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ของประเทศ เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่เวทีโลก
๒.๒ พันธกิจ
๑) จัดทำและขับเคลื่อนนโยบำย แผน และมำตรฐำนด้ำนกำรศึกษำ และกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมควำมเสมอภำคของโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรมีงำนทำ
๒) ดำเนิ น งำนวิจั ย และส่ งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อจัดทำและพัฒ นำนโยบำย แผน และ
มำตรฐำนด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพ
๓) ดำเนินงำนติดตำม ประเมินผล และพัฒนำระบบประเมินผลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
๔) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำ และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
๕) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำและขับเคลื่อนด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
๖) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๒.๓ ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑: จัดทำนโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบมี
ส่วนร่วม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒: สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ ๓: พัฒนำระบบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔: สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ ๕: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒.๔ เป้าประสงค์
๑) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ชัดเจน นำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๒) สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำมีงำนวิจัยและพัฒนำที่มีคุณภำพสูงสำหรับนำไปใช้ในกำร
พัฒนำนโยบำย แผน มำตรฐำน

๑๒
๓) สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำมีคลังข้อมูลผลกำรวิจัย ประเมิน รวมทั้งสถิติทำงกำรศึกษำ
และทรัพยำกรมนุษย์ทั้งของประเทศไทยและต่ำงประเทศ ครบถ้วน ทันสมัย ครอบคลุมทุกหน่วยงำน ระดับ และ
ประเภทกำรศึกษำ
๔) มีกำรประกำศใช้กฎหมำยด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรจัด
กำรศึกษำในภำพรวม
๕) มีสมัชชำกำรศึกษำจังหวัดและภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
คุณภำพ เข้มแข็ง และยั่งยืนทั่วประเทศ
๖) สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำล
๗) บุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำมีขวัญกำลังใจ มีควำมก้ำวหน้ำและมั่นคงในกำร
ทำงำน มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและสมรรถนะที่เป็นเลิศในกำรปฏิบัติรำชกำร
๒.๕ ผลผลิตตามพันธกิจของสานักงานฯ
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดทำโครงกำร/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์สำนักงำนฯ โดยกำหนดผลผลิตที่เป็นนโยบำย แผนและมำตรฐำนไว้ จานวน 6 เรื่อง และผลผลิตที่เป็น
องค์ความรู้ และรายงานวิจัย จานวน ๕6 เรื่องรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ ๒ ผลผลิตตามพันธกิจของสานักงานฯ
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ประเภทผลผลิต
ส านั ก/ศูนย์
นโยบาย/ องค์ความรู้/ อื่นๆ ผูร้ ับผิดชอบ
มาตรฐาน รายงานวิจัย

สนผ.
๑) การขั บเคลื่ อนแผนการศึ กษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙

แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
สู่การปฏิบัติ
พ .ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
สนผ.
๒) การพัฒนาระบบและกลไกการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ : การมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆใน
สังคม
๒.๑ รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ  รายงานการศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ปแบบการจั ด
การศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
ที
่
ม
ี
ค
ุ
ณ
ภาพในพื
้
น
ที
่
จ
ั
งหวั
ด
ชายแดน
:
การศึกษาที่มีคุณภาพใน
กรณี ศึ กษาจั งหวั ดอุ บลราชธานี และจั งหวั ด
พื้นที่จังหวัดชายแดน :
ศรีษะเกษ
กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัด
ศรีษะเกษ

๑๓
โครงการ/กิจกรรม
๒.๒ การศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการศึกษา
๓) การพัฒนาระบบบัญชีรายจ่าย
การศึกษาของประเทศ

ผลผลิต



รายงานรายจ่ายด้านการศึกษาของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘
รายงานการจัดสรรงบประมาณเพือ่
การศึกษาผ่านตัวผูเ้ รียน
รายงานการวิจัยและพัฒนาแนวทางการ
สร้ า งผู้ ป ระกอบการเยาวชนด้ว ยการจัด
การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไก
ประชารัฐ





สนผ.



รายงานการพัฒนายุทธศาสตร์และกลไก
การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของ
ประเทศไทยและการเที ย บเคี ย งกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน



สนผ.



รายงานการประชุมคณะกรรมการกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน



สนผ.



รายงานการติดตามการพัฒนาการศึ กษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙
รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี พ.ศ.
๒๕๕๙/๒๕๖๐
รายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวที
โลก พ.ศ.๒๕๕๙/๒๕๖๐
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)
รายงานการประชุมทางวิชาการเพือ่ จัดทา
ข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา ปี
๒๕๕๙/๒๕๖๐ (OEC Forum)
รายงานการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัดตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติฯ ด้านการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมทาง



สปศ.




๔) การวิจัยและพัฒนา
แนวทางการสร้าง
ผู้ประกอบการเยาวชนด้วย
การจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานตามกลไกประชารัฐ
๕) การพัฒนายุทธศาสตร์และกลไก
พัฒนายุทธศาสตร์และกลไกการ
เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศไทยและเทียบเคียง
กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
๖) การส่งเสริมความร่วมมือในการ
เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน ณ ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน
๗) การติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ









๘) การวิจัยและพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของประเทศ

ประเภทผลผลิต
ส านั ก/ศูนย์
นโยบาย/ องค์ความรู้/ อื่นๆ ผูร้ ับผิดชอบ
มาตรฐาน รายงานวิจัย

รายงาน การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา



สนผ.









สปศ.

๑๔
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

การศึกษา คุณภาพการศึกษา ความมี
ประสิทธิภาพ และการตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง
๙) การพัฒนากฎหมายการศึกษา  ข้ อ เสนอเพื่ อ การพั ฒ นากฎหมายการจัด
เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้
การศึกษาปฐมวัยและร่างกฎหมายการจัด
สอดคล้องกับการปฏิรปู
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษา
 ร่ า งกฎหมายเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา
 รายงานผลการส่งเสริมความรู้ดา้ น
กฎหมายการศึกษาและข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือจัดให้มีกฎหมาย
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายการศึกษาชาติ
 รายงานผลการทดลองรูปแบบการพัฒนา
กฎหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑๐) การวิจัยประสิทธิภาพการ
 รายงานสภาพประสิทธิภาพการจัดการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน
เรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน
 รายงานการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑) การประเมินความเป็น
 รายงานการประเมินความเป็นพลเมืองไทย
พลเมืองของนักเรียนระดับ
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒) การส่งเสริมการเพิ่มโอกาส
 รายงานการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
ทางการศึกษาเพื่อลดความ
สาหรับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย
เหลื่อมล้าทางการศึกษาของ
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ไทย
 รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของผู้สงู อายุใน
ประเทศไทย

ประเภทผลผลิต
ส านั ก/ศูนย์
นโยบาย/ องค์ความรู้/ อื่นๆ ผูร้ ับผิดชอบ
มาตรฐาน รายงานวิจัย



สกม.







สมร.




สมร.



สมร.



๑๕
โครงการ/กิจกรรม
๑๓) การพัฒนารูปแบบและกลไก
เสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑) การศึกษาและพัฒนาองค์
ความรู้รูปแบบและกลไก
การเสริมสร้างวินัยใน
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(๒) การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบ กลไกการ
เสริมสร้างวินัยใน
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
ความรับผิดชอบ และการ
ตรงต่อเวลา
(๓) การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบ กลไกการ
เสริมสร้างวินัยใน
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต

ผลผลิต







รายงานชุดการเสริมสร้างวินัยใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สภาพและปัจจัยการเสริมสร้างวินัยใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทไทย
- รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัย
ในสถานศึกษาของต่างประเทศ ๔
ประเทศ พร้อมข้อเสนอแนะการปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทไทย
- การสังเคราะห์ผลการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทย ด้านความรับผิดชอบ
และการตรงต่อเวล่ ความซื่อสัตย์สุจริต
การปฏิบัตติ ามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จัก
กาละเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น และ
การมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกห็นใจ
ผู้อื่น
- รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายการ
เสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
รายงานผลการวิจยั และพัฒนารูปแบบ
กลไกการเสริมสร่างวินัยในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานด้านความ
รับผิดชอบและการตรงต่อเวลา

รายงานผลการวิจยั และพัฒนารูปแบบ
กลไกการเสริมสร่างวินัยในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ประเภทผลผลิต
ส านั ก/ศูนย์
นโยบาย/ องค์ความรู้/ อื่นๆ ผูร้ ับผิดชอบ
มาตรฐาน รายงานวิจัย
สมร.












๑๖
โครงการ/กิจกรรม
(๔) การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบ กลไกการ
เสริมสร้างวินัยใน
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
การปฏิบัตติ ามระเบียบ
กฎเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะ
และเคารพสิทธิผู้อื่น
(๕) การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบ กลไกการ
เสริมสร้างวินัยใน
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
การมีจิตอาสา เสียสละ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
๑๔) การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในเขต
พื้นที่พิเศษ
๑๕) การส่งเสริมพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้องค์ความรู้ภมู ิปัญญา
ไทยในการจัดการศึกษาแก่
ผู้เรียนและประชาชน

๑๖) การศึกษาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ของประเทศไทย

ผลผลิต

ประเภทผลผลิต
ส านั ก/ศูนย์
นโยบาย/ องค์ความรู้/ อื่นๆ ผูร้ ับผิดชอบ
มาตรฐาน รายงานวิจัย




รายงานผลการวิจยั และพัฒนารูปแบบ
กลไกการเสริมสร่างวินัยในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะ และ
เคารพสิทธิผู้อื่น



การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการ
เสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจติ อาสา
เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น



รายงานการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 รายงานการศึกษาแนวทางการจัดทา
มาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
 ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย การน าสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
 รายงานการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้
การใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ความ
หลากหลายของทรัพยากรภูมิปญ
ั ญาไทย
 รายงานการวิจยั เรื่องแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
 รายงานการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔





สมร.




สมร.







สมร.


๑๗
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

รายงานสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการ
พัฒนาตามวัย ๐-๓ ปี และ ๓-๕ ปี ฉบับ
ปรับปรุง
 รายงานผลการดาเนินงานขับเคลือ่ นงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของ
ประเทศไทย (ภายใต้อนุกรรมการ/
คณะกรรมการปฐมวัย)
๑๗) การพัฒนามาตรฐาน
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
การศึกษาของชาติ
 คาอธิบายมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
พ .ศ. 2560
 คู่มือการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ สู่
การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐
 แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนก้าวสู่การศึกษา
ประเทศไทย 4.0
๑๘) การพัฒนาเครือข่ายการจัด
 เครือข่ายการจัดการศึกษาประชารัฐ
การศึกษาประชารัฐ
และแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ประชารัฐระดับจังหวัด
๑๙) การจัดทาสถิติและสารสนเทศ  รายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี
ทางการศึกษา
การศึกษา 2559
 รายงานปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี
2559
 รายงานสภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
ในประเทศไทย ปี 2559
๒๐) การศึกษาสภาวการณ์
 รายงานสภาวการณ์ศึกษาไทยตามตัวชี้วัด
การศึกษาไทยในเวทีสากล
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(SDGs)
๒๑) การประชุมผู้ประสานงาน
 การประชุมร่วมกับเครือข่ายด้านการศึกษา
เครือข่ายวิจัยด้านการศึกษา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน และ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การพัฒนาคู่มือการใช้ทรัพยากรว่าด้วย
และจีน )Education
ระบบการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา
Research Network in
Southeast Asia and
China)
๒๒) การศึกษาเปรียบเทียบระบบ  รายงานการเปรียบเทียบระบบการจัด
การจัดการศึกษาสาหรับ
การศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา
ประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมข้อเสนอ

ประเภทผลผลิต
ส านั ก/ศูนย์
นโยบาย/ องค์ความรู้/ อื่นๆ ผูร้ ับผิดชอบ
มาตรฐาน รายงานวิจัย







สมร.






สมร.



สวพ.





สวพ.




สวพ.

สนต.

๑๘
โครงการ/กิจกรรม
ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาประเทศ
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
๒๓) การจัดทารายงาน
Education in Thailand
2017
๒๔) การการประชุมวิชาการด้าน
การศึกษาในภูมภิ าคอาเซียน
ประจาปี พ .ศ.2560
๒๕) ความร่วมมือกับ British
Council
๒๖) การประชุมโต๊ะกลมด้าน
การศึกษาไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๘
๒๗) การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีสมัยที่ ของ 57
สมาคมนานาชาติเพื่อการ
ประเมินสัมัทธิผลทาง
) การศึกษาThe 77th
General Assembly of the
International Association
for the Evaluation of
Educational
Achievement : IEA)
๒๘) การศึกษารูปแบบการพัฒนา
ผู้มีความสามารถพิเศษแห่ง
สหพันธรัฐรัสเซีย
๒๙) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาและ
การประชุมเชิงวิชาการ 6th
Annual STEM Forum &
Expoประเทศสหรัฐอเมริกา
๓๐) การเจรจาความร่วมมือไทย
–ออสเตรเลีย ด้านการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อยกระดับความรู้และ
ทักษะกาลังคนภาคแรงงาน
ของประเทศไทย

ผลผลิต
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยที่เหมาะสมกับบริบทไทย
รายงาน Education in Thailand 2017

ประเภทผลผลิต
ส านั ก/ศูนย์
นโยบาย/ องค์ความรู้/ อื่นๆ ผูร้ ับผิดชอบ
มาตรฐาน รายงานวิจัย


สนต.

รายงานผลการประชุมวิชาการด้าน
การศึกษาในภูมภิ าคอาเซียนประจาปี
พ .ศ.25๖๐
ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาแบบ
Inclusive
รายงานผลการประชุม



สนต.



สนต.



สนต.



รายงานสรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สมัยที่ 57 ของสมาคม IEA



สนต.



รายงานผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย



สนต.



รายงานผลการประชุมการพัฒนานโยบาย
สะเต็มศึกษา



สนต.



รายงานผลการเจรจาความร่วมมือไทย
- ออสเตรเลีย ด้านการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับความรู้
และทักษะกาลังคนภาคแรงงานของ
ประเทศไทย



สนต.








๑๙
โครงการ/กิจกรรม
๓๑) อุดหนุนค่าบารุงสมาคม
นานาชาติ
๓๒) การส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

๓๓) การเสริมสร้างการบริหาร
จัดการสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาสู่องค์กรทีเ่ ป็น
เลิศและมีธรรมาภิบาล

ผลผลิต













๓๔) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และบริการภาครัฐ







๓๕) การบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม




๓๖) โครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับ
การประเมินผลและวางแผน
การศึกษา



รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ของสมาคม IEA
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ (มาตรา ๔๔) งบประมาณ
๒๕๖๐ และรายงานประจาปี
รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของ สกศ.
แผนกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา รองรับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
เอกสารพัฒนาการจัดการความรู้ของ สกศ.
คู่มือการปฏิบตั ิงานการพัฒนาระบบ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กิจกรรมทางวิชาการนาเสนอในศูนย์
สารสนเทศและองค์ความรู้ (OEC
Knowledge & Data Center) ของสานักงาน
เลขาธิการสภา-การศึกษา
การให้บริการซ่อมบารุงและแก้ปญ
ั หา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การบารุงรักษาและต่ออายุใช้งาน
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
การปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ให้
ทันสมัย และการต่ออายุโดเมนเว็บไซต์
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันการบุกรุก
เว็บไซต์
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลรายย่อยสาหรับ
การวางแผนการศึกษา

ประเภทผลผลิต
ส านั ก/ศูนย์
นโยบาย/ องค์ความรู้/ อื่นๆ ผูร้ ับผิดชอบ
มาตรฐาน รายงานวิจัย

สนต.


ก.พ.ร.




ก.พ.ร.








สวพ.



สวพ.



สวพ.

๒๐
โครงการ/กิจกรรม
๓๗) การพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในสู่มาตรฐานสากล

๓๘) การประชาสัมพันธ์

๓๙) งานด้านบุคลากรและการ
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
พันธกิจของสานักงานฯ

ผลผลิต
















กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
แผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
วารสารการศึกษาไทย ราย๒เดือน ผลิต
และเผยแพร่ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จดหมายข่าวสภาการศึกษารายปักษ์
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สก
ศ.
งานอานวยการและสนับสนุนการ
บริหารงานทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยหน่วยงาน
ภายนอก

ประเภทผลผลิต
ส านั ก/ศูนย์
นโยบาย/ องค์ความรู้/ อื่นๆ ผูร้ ับผิดชอบ
มาตรฐาน รายงานวิจัย

ตสน.



สปส.



สอ.

๒๑
แผนปฏิบตั ิราชการ ปี 2560 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ค่านิยม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเป็นองค์กรนำขับเคลื่อนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่เวทีโลก
๓) จัดทำและขับเคลื่อนนโยบำย แผน และมำตรฐำนด้ำนกำรศึกษำ และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งส่งเสริม
ควำมเสมอภำคของโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรมีงำนทำ
๔) ดำเนินงำนวิจัย และส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อจัดทำและพัฒนำนโยบำย แผน และมำตรฐำนด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
คุณภำพ

พันธะผูกพัน มุ่งมั่นควำมเป็นเลิศ เชิดชูพลังควำมร่วมมือ (OEC)
1 จัดทานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แบบมีส่วนร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปใช้เป็นกรอบการดาเนินงาน
1. ประเทศไทยมีนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ทิศทางชัดเจนจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับและนานโยบาย

1. จานวนกรอบประเด็นการศึกษา (นโยบาย/แผน/มาตรฐาน)ชัดเจน
ครอบคลุม เพื่อใช้ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. ร้อยละของจานวนนโยบาย แผนฯ ที่แล้วเสร็จในแต่ละกรอบ
3. ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมมือรวมพลังในการจัดทา นโยบาย

4.

โครงการ

2 สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
และพัฒนาการศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์

1. บุคลากรของ สกศ. มีสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา
2. มีงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพสูงสาหรับใช้พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐาน
3. มีคลังข้อมูลด้ านวิจัยการศึกษาและทรัพยากรมนุ ษย์ที่ครบถ้ วน
ทันเวลา

แผนการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์

๕) ดำเนินงำนติดตำม ประเมินผล และพัฒนำระบบประเมินผลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
๖) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำ และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
๗) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำและขับเคลื่อนด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
๘) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยใช้หลักธรรมำภิบำล

1. กาหนดกรอบการศึกษา โดยพิจารณาจากปัจจัย/องค์ประกอบในการ
ประเมินความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
2. ทบทวนและวิเคราะห์ผรู้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้บริบทใหม่
ของนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. จัดทานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
4. สร้างกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- แผนงานขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 สู่การปฏิบัติ (สนผ.)
- โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการนานโยบายสู่การปฏิบัติ : การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆในสังคม (สนผ.)
- โครงการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจากประเทศที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (สนต.)
- โครงการจัดทารายงาน Education in Thailand 2017 (สนต.)
- การประชุมวิชาการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนประจาปี พ.ศ. 2560
- โครงการโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
ทางการศึกษาในบริบทที่มีความหลากหลาย
- โครงการพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายการศึกษาของประเทศ (สนผ.)
- โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา (สกม.)
- โครงการส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของไทย (สมร.)
- โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมร.)
- โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ (สมร.)
- โครงการการส่งเสริม พัฒนาแหล่งการเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยในการจัด
การศึกษาแก่ผู้เรียนและประชาชน (สมร.)
- โครงการประชุมคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด (สกม.)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์และกลไกการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของ
ประเทศไทยและการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน(บูรณาการยกระดับ
การศึกษาฯ) (สนผ.)

1. ร้อยละของบุคลากร สกศ. มีสมรรถนะด้านวิจัยฯ
2. ร้อยละของนักวิชาการศึกษาที่นาเสนอผลงานวิจัยในเวที
ระดับประเทศและนานาชาติ
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นาไปใช้
4. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร
5. อัตราการเพิ่มของงานวิจัยในฐานข้อมูลในเว็บไซต์
6. จานวนฐานข้อมูลงานวิจัยที่ปรับปรุง และงานบริหารจัดการ

1. พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ On the job training/
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้วิทยาการ
สมัยใหม่
2. จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ในการวิจยั และพัฒนา
3. ผลักดันให้บคุ ลากรจัดทาและนาเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ
4. สร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการทาวิจยั และ
จัดทาคลังข้อมูลด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

- โครงการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (บูรณาการ
วิจัย) (สมร.)
- โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (บูรณาการวิจัย) (สมร.)
- โครงการจัดทาสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา
(สวพ.)
- โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับ
การประเมินผลและการวางแผนการศึกษา (สวพ.)
- โครงการสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีสากล
(สวพ.)
- โครงการประชุมผูป้ ระสานงานเครือข่ายวิจัยด้าน
การศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน
(Education Research Network in Southeast
Asia and China)
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (สวพ.)
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ เพิม่ สมรรถนะ

3 พัฒนาระบบประเมินผลการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

4 สร้ างการมี ส่ว นร่ ว มของ
ภาคีเ ครื อ ข่ า ยการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
องค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

1. มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ประเมินผล การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุ ก
หน่วยงาน ระดับ และประเภทการศึกษา
2. มี ฐ านข้ อมู ล เพื่ อการประเมิ นผลตาม
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนด

1. เกิ ดเครือ ข่ายด้านการศึก ษาและ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
เข้มแข็ง และยั่งยืนทั่วประเทศ
2. ภาคีเ ครือ ข่ายมี ส่วนร่วมวางแผน
พั ฒ นา ขับ เคลื่อ นการศึก ษาและพั ฒ นา

1. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่เป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ
2. องค์กรมีความเข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาและที่เกีย่ วข้อง
ที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดาเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลผลการประเมิน
2. ร้อยละของตัวชี้วดั ในฐานข้อมูลการประเมินผล
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดมีความถูกต้อง ทันสมัย และ
น่าเชื่อถือ

1. ร้อยละของจังหวัดที่มีเครือข่ายการศึกษาที่ มี
คุณภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน
2. จานวนเครือข่ายที่เข้าร่วมการวางแผน
พัฒนา รวมทั้งขับเคลื่อนฯ ในระดับจังหวัด
3. ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีความพึงพอใจ
ต่อการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนฯ

1. สร้างเครือข่ายการประเมินผลเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
2. สร้างกลไกการติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล
3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อ
การประเมินผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินผลที่กาหนด

1. มีแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทุกรูปแบบ
3. มีกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีกำรมอบหมำย
งำนชัดเจน
4. มีกำรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทักสมัย
7. มีระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

1. สร้างและพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อการเข้ามา
มีส่วนร่วม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน
3. ร่วมติดตาม ร่วมประเมิน เพื่อการ
วางแผน พัฒนา ขับเคลื่อนการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ปรับโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำกำลังให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงและภำรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรขององค์กร
3. พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกในกำรทำงำน
4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภำพขององค์กรและบุคลำกร
7. พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรให้มปี ระสิทธิภำพ
6. พัฒนำวัฒนธรรมกำรทำงำนทีเ่ น้นคุณธรรมและควำมโปร่งใส

- โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
แนวทำงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร
เยำวชนด้วยกำรจัดกำรศึกษำโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐำนตำมกลไกประชำรัฐ
(สนผ.)
- โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรจัด
กำรศึกษำประชำรัฐ (สมร.)
- โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพครู
อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (สมร.)
- โครงกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียน
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ (สวพ.)

- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมข้ำรำชกำรยุคใหม่ ฯ (สอ.)
- โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรพูดและกำรฟังสำหรับข้ำรำชกำร
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำฯ (สอ.)
- โครงกำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำสู่
องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรรมำภิบำล (กพร.)
- โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยให้กับบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ (สกม.)
- โครงกำรจัดทำหนังสือประมวลพระบรมรำโชวำทและพระรำชดำรัสด้ำนกำรศึกษำ (สมร.)
- กำรประชุมโต๊ะกลมด้ำนกำรศึกษำไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๘ ณ สหรัฐอเมริกำ (สนต.)
- โครงกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปีสมัยที่ ๕๗ ของสมำคม IEA (สนต.)
- กำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (สนต)
- กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำและกำรประชุมวิชำกำร
ครั้งที่ ๖ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ (สนต)
- กำรเจรจำควำมร่วมมือไทย-ออสเตรเลียด้ำนกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อ
ยกระดับควำมรู้และทักษะกำลังคนภำคแรงงำนของประเทศไทย (สนต)
- กำรฝึกอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษสำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน ณ ประเทศใน
ภูมิภำคอำเซียน (สอ.)
- กำรศึกษำดูงำนตำมหลักสูตร นบส.ศธ. (สอ)
- กำรศึกษำดูงำนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและ

- โครงการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
การศึกษาของชาติ (สปศ.)
- โครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของประเทศ (สปศ.)

๒๒

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๓.๑ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จาแนกตาม
ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 226,057,900 บาท จาแนกเป็น งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน
งบอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ ๓ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จาแนกตามประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประเภทงบประมาณ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบอุดหนุนทั่วไป
5. งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
80,310,300
28,589,800
2,589,600
10,164,800
104,403,400
226,057,900

คิดเป็นร้อยละ
35.52
12.65
1.15
4.50
46.18
100

แผนภาพที่ ๕ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ สกศ. ในภาพรวม จาแนกตามประเภท
งบประมาณ
งบบุคลากร
36%

งบรายจ่ายอื่น
46%

งบอุดหนุนทั่วไป งบลงทุน
4%
1%

งบดาเนินการ
13%

๒๓
๓.๑.๑ งบบุคลากร โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบบุคลากร จานวน
80,310,300 บาท จาแนกเป็นเงินเดือน จานวน 76,510,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.27 และค่าจ้าง
ประจา จานวน 3,799,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.73
๓.๑.๒ งบดาเนินงาน สานักงานสภาการศึกษาได้รับการจัดสรรงบดาเนินงาน 28,589,800
บาท จาแนกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จานวน 24,373,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.25 และค่า
สาธารณูปโภค จานวน 4,216,000 คิดเป็นร้อยละ 14.75 ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๔ จานวนและร้อยละงบดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2560 จาแนกตามรายการ
ค่าใช้จ่าย
รายการค่าใช้จ่าย
1.ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอย
1.3 ค่าวัสดุ
2. ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าน้าประปา
2.2 ค่าไฟฟ้า
2.3 ค่าโทรศัพท์
2.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
2.5 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
24,373,800

ร้อยละ
85.25

4,216,000

14.75

28,589,800

100

จานวนเงิน (บาท)
24,373,800
5,371,000
6,135,100
3,549,400
4,216,000
180,000
1,780,000
840,000
576,000
840,000

ร้อยละ
100
22.04
63.40
14.56
100
4.27
42.22
19.92
13.66
19.92

28,589,800

3.๑.๓ การจัดสรรงบลงทุน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับจัดสรรงบลงทุน จานวน
2,589,600 บาท ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ จานวน
88 หน่วย
ตารางที่ ๕ จานวนและร้อยละงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ 2560 จาแนกตามรายการค่าใช้จ่าย
รายการค่าใช้จ่าย
1.ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
2,589,600
2,589,600

ร้อยละ
100
100

๒๔
๓.๒ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จาแนกตาม
กรอบแผนงานการจัดสรรงบประมาณ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี ๒๕๖๐ จาแนกตามกรอบการ
จัดสรรงบประมาณของสานักงบประมาณ ดังนี้
ตารางที่ ๖ งบประมาณประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
จาแนกตามกรอบแผนงานการจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน
๑) ยุทธศาสตร์

๒) พื้นฐาน

๓) ดาเนินการภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท)
104,403,004

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายในแผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต

35,946,005

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
งบดาเนินงาน

28,589,8๐๐
2,589,6๐๐
๘,๓๙๐,๐๐๐

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

๔๖.๑๙

45,020,1๐๐
4,610,000
18,826,800

๓๙,๕๗๐,๐๐๐

๑๗.๕๐

82,081,5๐๐

๓๖.๓๑

226.0579

๑๐๐.๐๐

80,310,3๐๐
๑,๗๗๑,๒๐๐

รวม

คิดเป็นร้อยละ

แผนภาพที่ ๖ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ สกศ. จาแนกตามกรอบแผนงานการ
จัดสรรงบประมาณ
ดาเนินการภาครัฐ
36%

ยุทธศาสตร์
46%

พื้นฐาน
18%

๒๕
๓.๓ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จาแนกตาม
สานัก/ศูนย์
งบประมำณประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำที่ได้รับกำรจัดสรร ได้
จัดสรรไปยังสำนัก/ศูนย์ต่ำงๆ เพื่อปฏิบัติภำรกิจ ดังนี้
ตารางที่ ๗ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จาแนก
ตามสานัก/ศูนย์
สานัก
งบประมาณ (บาท)
คิดเป็นร้อยละ
๑) สำนักอำนวยกำร
๑๐๔,๑๙๒,๖๐๐
๔๖.๐๙
๒) สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
๑๒,๐๖๘,๕๔๐
๕.๓๔
๓) สำนักประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑๑,๕๐๖,๐๐๐
๕.๐๙
๔) สำนักพัฒนำกฎหมำยกำรศึกษำ
๘,๓๐๘,๐๗๐
๓.๖๘
๕) สำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้
๕๑,๒๒๓,๘๐๐
๒๒.๖๖
๖) สำนักวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
๑๔,๒๕๙,๔๐๐
๖.๓๑
๗) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
๔,๖๗๔,๖๐๐
๒.๐๗
๘) กลุ่มตรวจสอบภำยใน
๒๑๘,๖๐๐
๐.๑๐
๙) สำนักนโยบำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
๘,๘๒๗,๘๐๐
๓.๙๑
๑๐) สำนักสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
๔,๓๗๒,๐๐๐
๑.๙๓
๑๑) งบกลำง สกศ. (เพื่อดำเนินงำนโครงกำรตำม
๖,๔๐๖,๔๘๐
๒.๘๓
นโยบำย)
รวม
๒๒๖,๐๕๗,๙๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๖
แผนภาพที่ ๗ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ สกศ. จาแนกตามสานัก/ศูนย์

สนต. สปส.
ก.พ.ร. ตสน.

งบกลาง สกศ.

สวพ.
สอ.

สมร.

สกม.

สปศ.

สนผ.

๓.๔ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จาแนกตาม
ยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เมื่อจาแนกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์ของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๘ งบประมาณประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
จาแนกตามยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑: จัดทำนโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
แบบมีส่วนร่วม และหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องนำไปใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒: สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ ๓: พัฒนำระบบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔: สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ ๕: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

รวม

63,780,000

55.82

15,020,000
11,500,000
8,370,000
15,600,000
114,270,000

13.14
10.06
7.32
13.65
100.00

แผนภาพที่ ๘ งบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ สกศ. จาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานฯ

๒๗

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
14%
4.สร้างการมีส่วนร่วมฯ
7%
1.จัดทานโยบาย แผน
มาตรฐานฯ
56%
3.พัฒนาระบบประเมินผลฯ
10%
2.สร้างความเข้มแข็งด้าน
วิจัยฯ
13%

ทั้งนี้ มีรำยละเอียดตำมเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรมสำคัญ
งบประมำณ เวลำดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ และควำมสอดคล้องกับนโยบำย ดังนี้

๒๘
ตารางที่ ๙ การจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : จัดทานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบมีส่วนร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบการดาเนินงาน
โครงการและผลผลิต
๑. แผนงำนขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ สู่กำรปฏิบตั ิ
ผลผลิต
 ข้อเสนอเชิงนโยบำย/แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
๒. โครงกำรกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ : กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ
ในสังคม
ผลผลิต
 รำยงำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำย เรื่อง รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มโอกำส
ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพในพืน้ ที่จังหวัดชำยแดน : กรณีศึกษำจังหวัดอุบลรำชธำนีและ
จังหวัดศรีษะเกษ
 รำยงำน กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ
๓. โครงกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้สูงอำยุ : กรณีศึกษำจำกประเทศที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี
ผลผลิต
 รำยงำนกำรวิจย
ั กำรเปรียบเทียบระบบกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้สูงอำยุ: กรณีศึกษำประเทศที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี และข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้สูงอำยุที่เหมำะสมกับบริบท
ของประเทศไทย
๔. โครงกำรจัดทำรำยงำน Education in Thailand 2017
ผลผลิต
 รำยงำน Education in Thailand 2017 ฉบับภำษำอังกฤษ
๕. กำรประชุมวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำในภูมิภำคอำเซียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิต
 รำยงำนผลกำรประชุมวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำในภูมิภำคอำเซียน
๖. โครงกำรวิจยั และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลผลิต
 เอกสำรรำยงำน แนวทำงปฏิบัติที่ดีที่ประสบควำมสำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำที่มค
ี ุณภำพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
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โครงการและผลผลิต
๗. โครงกำรพัฒนำระบบบัญชีรำยจ่ำยกำรศึกษำของประเทศ
ผลผลิต
 รำยงำน รำยจ่ำยด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย ปี ๒๕๕๘
 รำยงำน กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำผ่ำนตัวผู้เรียน
๘. โครงกำรพัฒนำกฎหมำยกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ผลผลิต
 รำยงำนกำรส่งเสริมและประเมินกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรศึกษำและที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมำยรัฐธรรมนูญและกฎหมำยกำรศึกษำชำติ
 รำยงำนกำรศึกษำกำรพัฒนำกฎหมำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
 รำยงำนกำรศึกษำและยกร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพือ
่ กำรศึกษำ
 รำยงำนกำรศึกษำนำร่องกำรพัฒนำกฎหมำยกำรศึกษำที่สอดคล้องกับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
๙. โครงกำรส่งเสริมกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำเพือ่ ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำของไทย
ผลผลิต
 รำยงำนกำรศึกษำสถำนภำพกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กด้อยโอกำส และข้อเสนอแนะเพื่อกำร
พัฒนำ
 รำยงำนผลกำรศึกษำวิเครำะห์ระบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของผู้สูงอำยุ
๑๐. โครงกำรพัฒนำรูปแบบและกลไกเสริมสร้ำงวินัยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผลผลิต
 ข้อมูลสภำพปัจจุบันและปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำงวินัยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
 รูปแบบและกลไกกำรเสริมสร้ำงวินัยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 รำยงำนชุดโครงกำรเสริมสร้ำงวินัยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๑.โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่พิเศษ
ผลผลิต
 มำตรฐำนอิสลำมศึกษำสำหรับพื้นทีจ
่ ังหวัดชำยแดนภำคใต้
 รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละพื้นที่
๑๒. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำไทยในกำรจัดกำรศึกษำแก่ผู้เรียน
และประชำชน
ผลผลิต
 รำยงำนกำรพัฒนำมำตรฐำนแหล่งกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
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โครงการและผลผลิต
๑๓. กำรพัฒนำกฎหมำยกำรศึกษำ (ตำมที่รัฐธรรมนูญกำหนด)
ผลผลิต
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร
 รำยงำนผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
 ร่ำงกฎหมำยกำรศึกษำเพื่อกำรปฎิรูปกำรศึกษำ
๑๔. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยให้กบั บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ผลผลิต
 ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย
กำรศึกษำและกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรปฎิบัติรำชกำร
 รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ดำ
้ นกฎหมำยของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
๑๕. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และกลไกกำรเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชำติของประเทศ
ไทยและกำรเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒอิ ้ำงอิงอำเซียน (บูรณำกำรยกระดับกำรศึกษำฯ)
ผลผลิต
 รำยงำนกำรวิจย
ั เรื่อง กำรพัฒนำยุทธศำสตร์และกลไกกำรเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชำติของ
ประเทศไทยและกำรเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน
๑๖. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน ณ ประเทศใน
ภูมิภำคอำเซียน
ผลผลิต
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน
๑๗. เงินอุดหนุนค่ำบำรุงสมำคมนำนำชำติ
ผลผลิต
 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของสมำคม IEA
๑๘. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (บูรณำกำรยกระดับ
กำรศึกษำฯ)
กิจกรรมหลัก
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
ผลผลิต
 เอกสำร มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐
 เอกสำร คำอธิบำยมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐
 เอกสำร คู่มือกำรนำมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สู่กำรปฏิบัติ
 มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก
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๓

ร่างยุทธฯ
ชาติ
๒๐ ปี
๓

๓๐๐,๐๐๐

๖๔๐,๐๐๐

๑

๑

๓

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๕

๓

๒

รำยงำนผลกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับกำรศึกษำทำงเลือก
รำยงำนผลกำรศึกษำผลกระทบของกำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทยในประชำคมอำเซียน และ
ภำยใต้กรอบกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (SDGs)
 รำยงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
 ข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
กิจกรรมหลัก
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยของประเทศไทย
ผลผลิต
 ร่ำง แผนยุทธศำสตร์ชำติดำ
้ นเด็กปฐมวัย พ.ศ...



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
โครงการและผลผลิต
๑. โครงกำรวิจยั ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (บูรณำ
กำรวิจยั ฯ)
ผลผลิต
-เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้พิจำรณำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. โครงกำรประเมินควำมเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(บูรณำกำรวิจยั ฯ)
ผลผลิต
 รำยงำนกำรประเมินควำมเป็นพลเมืองไทยของนักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพืน
้ ฐำน
๓. โครงกำรจัดทำสถิติและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ผลผลิต
 รำยงำนเรื่อง สถิติกำรศึกษำของประเทศไทย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
 รำยงำนเรื่อง ปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทย ปี ๒๕๕๙
 รำยงำนสภำพกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะทำงในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

ผู้รับ
ผิดชอบ

๓๒
โครงการและผลผลิต
๔. โครงกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูลสำรสนเทศสำหรับกำรประเมินผลและกำรวำงแผนกำรศึกษำ
ผลผลิต
 ร้อยละของกำรดำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมหลักบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
๕. โครงกำรสภำวกำรณ์กำรศึกษำไทยในเวทีสำกล
ผลผลิต
 ตัวชี้วัดทำงกำรศึกษำของประเทศไทยในฐำนข้อมูลนำนำชำติ (เอกสำรผลผลิตของโครงกำร World
Education Indicators : WEI ๒๐๑๕)
 รำยงำนข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำตัวชีว
้ ัดด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย ตำมแบบจัดเก็บ UOE data
collection ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงกำร WEI ๒๐๑๖)
 รำยงำน เรื่อง สภำวกำรณ์กำรศึกษำไทยตำมตัวชีว
้ ัดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ
(Sustainable Development Goals : SDGs)
๖. โครงกำรประชุมผู้ประสำนงำนเครือข่ำยวิจัยด้ำนกำรศึกษำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน
(Education Research Network in Southeast Asia and China) ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
ผลผลิต
 องค์ควำมรู้กำรส่งเสริมกิจกรรมกำรวิจัยทำงกำรศึกษำด้วยเครือข่ำยระดับนโยบำยในภูมภ
ิ ำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และจีน
 คู่มือกำรใช้ทรัพยำกรว่ำด้วยระบบกำรศึกษำและกำรปฏิรูปกำรศึกษำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และจีน
๗. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพือ่ เพิ่มสมรรถนะด้ำนกำรวิจัย
ผลผลิต
 ข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้รับกำรฝึกอบรมทักษะเกีย
่ วกับกำรทำวิจัย จำนวน
27 คน
๘. โครงกำรคัดเลือกผลงำนวิจัยและปรับปรุงฐำนข้อมูลงำนวิจยั กำรศึกษำ
ผลผลิต
 ฐำนข้อมูลงำนวิจย
ั ทำงกำรศึกษำ

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

สวพ.

๒,๕๓๓,๓๐๐

๗๖๐,๐๐๐

๖๓๓,๓๐๐

๕๐๖,๗๐๐๐

๖๓๓,๓๐๐

๕

๓

ร่างยุทธฯ
ชาติ
๒๐ ปี
๒

สวพ.

๗๒๐,๐๐๐

๒๑๖,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๔๔,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑

๑

๓

สวพ.

๑๒๘,๐๐๐

๓๘,๔๐๐

๓๒,๐๐๐

๒๕,๖๐๐

๓๒,๐๐๐

๑

๑

๓

สวพ.

๒๓๘,๓๐๐

๗๑,๕๐๐

๕๙,๖๐๐

๔๗,๗๐๐

๕๙,๖๐๐

สวพ.

๓๐๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

ไตรมาส ๑

เวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ยุทธฯ
ศธ.

แผน ๑๒
(สศช.)

๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการและผลผลิต
๑. โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติ ประกอบด้วย ๕ ผลผลิต
ผลผลิต
 รำยงำนติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในประเทศไทย
 รำยงำนสภำวกำรณ์ทำงกำรศึกษำไทย ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
 รำยงำนวิเครำะห์สมรรถนะและกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรวัดและประเมินของครูในระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
 รำยงำนติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำกำรศึกษำ
 รำยงำนสมรรถนะกำรศึกษำไทยในเวทีสำกล ปี ๒๕๕๙
๒. โครงกำรศึกษำและพัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ
ผลผลิต
 รำยงำนกำรจัดทำรำยละเอียดตัวชี้วัดตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔
 ระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

ไตรมาส ๑

เวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ยุทธฯ
ศธ.

สปศ.

สปศ.

๑

แผนฯ
๑๒
(สศช.)
๑

ร่าง ยุทธฯ
ชาติ
๒๐ ปี
๓

๘,๕๐๖,๐๐๐

๒,๕๕๑,๘๐๐

๒,๑๒๖,๕๐๐

๑,๗๐๑,๒๐๐

๒,๑๒๖,๕๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐

๑

๑

๓

แผนฯ
๑๒
(สศช.)
๑

ร่าง ยุทธฯ
ชาติ
๒๐ ปี
๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการและผลผลิต
๑. โครงกำรวิจยั และพัฒนำแนวทำงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเยำวชนด้วยกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้พื้นที่
เป็นฐำนตำมกลไกประชำรัฐ
ผลผลิต
 รำยงำนกำรวิจย
ั เรื่อง กำรวิจยั และพัฒนำแนวทำงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเยำวชนด้วยกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนตำมกลไกประชำรัฐ
๒. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำประชำรัฐ
ผลผลิต
 แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำประชำรัฐในระดับภูมิภำค
๓. โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผลผลิต
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย กำรพัฒนำครู และกำรบริหำรงำนบุคคลของครู

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

ไตรมาส ๑

เวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ยุทธฯ
ศธ.

สนผ.

๒,๐๗๙,๐๐๐

๖๒๓,๗๐๐

๕๑๙,๘๐๐

๔๑๕,๘๐๐

๕๑๙,๘๐๐

๓

สมร.

๑,๗๗๐,๐๐๐

๕๓๑,๐๐๐

๔๔๒,๕๐๐

๓๕๔,๐๐๐

๔๔๒,๕๐๐

สมร.

๑,๕๐๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๓๗๕,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๗๕,๐๐๐

๓๔
โครงการและผลผลิต

ไตรมาส ๑

เวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

๓,๐๓๐,๐๐๐

๙๐๙,๐๐๐

๗๕๗,๕๐๐

๖๐๖,๐๐๐

๗๕๗,๕๐๐

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

ไตรมาส ๑

เวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

๑. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ำรำชกำรของรัฐยุคใหม่ ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิต
-บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเป็นข้ำรำชกำรของรัฐยุคใหม่ ที่มีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท
ปฏิบัติพันธกิจตำกฎหมำยด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและ
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำและตำมนโยบำยกำรกำกับดูแล
องค์กำรที่ดีของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

สอ.

๑,๒๐๖,๑๐๐

๓๖๑,๘๐๐

๓๐๑,๕๐๐

๒๔๑,๒๐๐

๓๐๑,๕๐๐

๒. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรพูดและกำรฟังสำหรับข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ผลผลิต
- ข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีทกั ษะในกำรฟังและพูดเพิ่มขึ้น
สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับชำวต่ำงประเทศและ/หรือสำมำรถนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศได้ รวมทั้งเกิดควำมตื่นตัวในกำรพัฒนำตนเองด้ำนภำษำอังกฤษในทักษะ
ด้ำนอื่นๆ ต่อไป
๓. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรร
มำภิบำล
กิจกรรมหลัก
 งำนยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

สอ.

๒,๖๐๐,๐๐๐

๗๘๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐

กพร.

๓,๕๙๔,๖๐๐

๑,๐๗๘,๔๐
๐

๘๙๘,๗๐๐

๗๑๘,๙๐๐

๘๙๘,๗๐๐

- แนวทำงกำรปฏิรูปกลไกกำรผลิตครูกำรพัฒนำครู และกำรบริหำรงำนบุคคลของครู
๔. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนผูม้ ีควำมสำมำรถพิเศษ
ผลผลิต
 ผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนผู้มีศักยภำพสูง / นักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษนำไปสู่
ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงกิจกรรมให้มปี ระสิทธิภำพ

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

สวพ.

ยุทธฯ
ศธ.

แผนฯ
๑๒
(สศช.)

ร่าง ยุทธฯ
ชาติ
๒๐ ปี

ยุทธฯ
ศธ.

แผนฯ
๑๒
(สศช.)

ร่าง ยุทธฯ
ชาติ
๒๐ ปี

๖

๖

๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการและผลผลิต

๓๕
โครงการและผลผลิต
งำนกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
๔. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยให้กับบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ผลผลิต
 ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำยกำรศึกษำ
และกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรปฎิบัติรำชกำร
 กำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
 รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ดำ
้ นกฎหมำยของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
๕. โครงกำรจัดทำหนังสือประมวลพระบรมรำโชวำทและพระรำชดำรัสด้ำนกำรศึกษำ
ผลผลิต
 หนังสือประมวลพระบรมรำโชวำทและพระรำชดำรัสด้ำนกำรศึกษำ
๖. กำรประชุมโต๊ะกลมด้ำนกำรศึกษำไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๘ ณ สหรัฐอเมริกำ
ผลผลิต
 องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูประบบอุดมศึกษำ
 องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ศึกษำ
๗. โครงกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปีสมัยที่ ๕๗ ของสมำคมนำนำชำติเพื่อกำรประเมินสัมฤทธิ์ผลทำง
กำรศึกษำ (The ๕๗ th General Assembly of the International Assosiation for the
Evaluation of Education Achivement : IEA) ณ รำชอำณำจักรนอร์เวย์
ผลผลิต
 รำยงำนสรุปผลกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปีสมัยที่ ๕๗ ของสมำคม IEA
๘. กำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
ผลผลิต
 รำยงำนผลกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
๙. กำรแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำและกำรประชุมวิชำกำร 6th Annual STEM
Forum & Expo ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ผลผลิต
 รำยงำนผลกำรประชุมกำรพัฒนำนโยบำยสะเต็มศึกษำ
๑๐. กำรเจรจำควำมร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ด้ำนกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อยกระดับควำมรู้
และทักษะกำลังคนภำคแรงงำนของประเทศไทย
ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

ไตรมาส ๑

เวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓

ยุทธฯ
ศธ.

แผนฯ
๑๒
(สศช.)

ร่าง ยุทธฯ
ชาติ
๒๐ ปี

ไตรมาส ๔

๔๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

สนต.

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๑

๑

๓

สนต.

๖๓๖,๒๐๐

๑๙๐,๙๐๐

๑๕๙,๑๐๐

๑๒๗,๒๐๐

๑๕๙,๑๐๐

๑

๑

๓

สนต.

๑๕๕,๙๐๐

๔๖,๘๐๐

๓๙,๐๐๐

๓๑,๒๐๐

๓๙,๐๐๐

สนต.

๕๗๕,๑๐๐

๑๗๒,๕๐๐

๑๔๓,๘๐๐

๑๑๕,๐๐๐

๑๔๓,๘๐๐

สนต.

๑,๓๙๓,๘๐๐

๔๑๘,๑๐๐

๓๔๘,๕๐๐

๒๗๘,๘๐๐

๓๔๘,๕๐๐



สกม.

สมร.

๓๖
โครงการและผลผลิต
รำยงำนผลกำรเจรจำควำมร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย ด้ำนกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อ
ยกระดับควำมรู้และทักษะกำลังคนภำคแรงงำนของประเทศไทย
๑๑. กำรฝึกอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษสำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน ณ ประเทศในภูมิภำคอำเซียน
ผลผลิต
-รำยงำนสรุปกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษสำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
๑๒. กำรศึกษำดูงำนตำมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง กระทรวงศึกษำธิกำร (นบส.ศธ.) ณ ประเทศใน
ภูมิภำคอำเซียน
ผลผลิต
 ข้ำรำชกำรได้ศึกษำดูงำนตำมหลักสูตรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง ตำมหลักสูตนักบริหำรระดับสูง
(ก.พ.) และโครงกำรนักบริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร (นบส.ศธ.) จำนวน 2 คน
๑๓. กำรศึกษำดูงำนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน ณ
ประเทศในภูมิภำคอำเซียน
ผลผลิต
 ข้ำรำชกำรได้ศึกษำดูงำนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำย
มหำชน 1 คน
๑๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๙ รำยกำร (รวม ๘๘ หน่วย)
ผลผลิต
 ระบบป้องกันกำรบุกรุกเว็บไซต์ (Cloud Service Web Application Firewall) จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ
๕๐,๐๐๐ บำท
 โปรแกรม STATA จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๘๕,๖๐๐ บำท
 โปรแกรม SPSS Statistics จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๒๕,๐๐๐ บำท
 โปรแกรม Mind Map จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๒,๐๐๐ บำท
 สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบที่ ๒ จำนวน ๘ ชุด ๆ ละ ๒๙,๐๐๐ บำท
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงำนประมวลผล จำนวน ๑๕ ชุด ๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บำท
 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๒ (จอไม่น้อยกว่ำ ๑๘.๕ นิ้ว) หรือแบบ All-in-one
PCs จำนวน ๕๐ ชุดๆละ ๒๙,๐๐๐ บำท
 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ แบบ Network แบบที่ ๑ (๓๓ หน้ำ/นำที) จำนวน ๑๐ ชุด
ๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บำท
๙) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐ บำท

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

ไตรมาส ๑

เวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ยุทธฯ
ศธ.

แผนฯ
๑๒
(สศช.)

ร่าง ยุทธฯ
ชาติ
๒๐ ปี

๖

๖

๖



สอ.

๑๕๒,๐๐๐

๔๕,๖๐๐

๓๘,๐๐๐

๓๐,๔๐๐

๓๘,๐๐๐

สอ.

๒๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สอ.

๑๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

สวพ.

๒,๕๘๙,๖๐๐

๗๗๖,๙๐๐

๖๔๗,๔๐๐

๕๑๗,๙๐๐

๖๔๗,๔๐๐

๓๗

ส่วนที่ ๔
การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กำรนำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำไปสู่
กำรปฏิบั ติต้องอำศัย ควำมร่ วมมือของทุก ส ำนัก/ศูนย์ ในสังกัด ในกำรมุ่งมั่นผลั กดัน กำรขับเคลื่ อนกำรดำเนิน
แผนงำน/โครงกำร ที่ ก ำหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ จึ ง ต้ อ งมี ก ำรระดมสรรพก ำลั ง ทั้ ง ในด้ ำ นบุ ค ลำกร
งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่ำงๆ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นเอกภำพ
และกำรสื่อสำรระหว่ำงส่วนรำชกำร โดยแนวทำงสำคัญในกำรนำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
๑. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทุกระดับในสังกัด เพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในกำรแปลง
โครงกำรและกิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงำนฯ สู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำหนดกำหนดควำมรับผิดชอบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม
๒. ผู้ บ ริ ห ำรให้ ควำมสำคัญ ในกำรใช้แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
สำนักงำนฯ เป็นกรอบในกำรบริหำรและกำรดำเนินงำน
๓. ผู้บริหำรชี้แจง สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคลำกรในฐำนะผู้ปฏิบัติ ได้รับทรำบควำมรู้ควำม
เข้ำใจอย่ำงถูกต้องชัดเจน เพื่อกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนตำมแผนฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตลอดจนสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ สำหรับกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ
๔. สนับสนุนบุคลำกรผู้ปฏิบัติในกำรพัฒนำกลไก นวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรให้
บรรลุผล
๕. กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ฯ ทั้ ง กำรติ ด ตำม/ประเมิ น
ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนระดับโครงกำรและระดับยุทธศษสตร์อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนให้มีระบบ
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร และผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรค อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรทบทวน กำหนดมำตรกำรเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำอย่ำงทันต่อ
สถำนกำรณ์ รวมทั้งมีระบบกำรกำกับดูแลให้โปร่งใส และมีธรรมำภิบำล

๓๘

ภาคผนวก :
หนังสือให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๙

๔๐

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ดร.กมล รอดคล้ำย
ดร.วัฒนำพร ระงับทุกข์
นำงเรืองรัตน์ วงศ์ปรำโมทย์

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
รองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียง
ดร.รุ่งนภำ จิตรโรจนรักษ์

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ

รวบรวมข้อมูล
นำยภูริวัฒน์ ทำมี
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กลุ่มนโยบำยงบประมำณ สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๔๑๔
โทรสำร : ๐ ๒๒๔๓ ๒๗๘๗

