แผนผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ สป.

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์รวม

1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
รวม

1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของการดาเนินงานของหน่วยงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
มาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้อย่างมี การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ประสิทธิภาพ
ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ตาม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. หน่วยงานมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้

1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง

1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
ให้ครอบคลุ มและมีเสถียรภาพ ตอบสนองความ
ต้องการใช้งาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ
ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
3. สร้ า งสื่ อ คลั ง สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
4. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กระบวนการทางานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้
อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหา
ความรู้และจัดการองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และพลโลก

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียน
การสอน กระบวนการจัด การเรีย นการสอน
การนิ เ ทศ การวั ด ประเมิ น ผลให้ ทั น กั บ
ความก้ า วหน้ า และการเปลี่ ย นแปลงทาง
วิท ยาการ สอดคล้ อ งกับ ความต้ องการ ของ
กลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
พลเมืองและ พลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่น คงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4.พั ฒ นางานวิ จั ยเพื่ อ สร้ า งองค์ ความรู้ สู่ การ
พัฒนาการศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม

5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิที่
กาหนดไว้
3. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตาม
อั ธ ยาศั ย ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ถึ ง โอกาส
ทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และเป้าหมาย

1.พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหาร งาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและ
สมรรถนะครู ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู้เรียน
3. พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพด้ว ยรู ป แบบที่ห ลาก
หลายรวมทั้งน าเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวน
การพัฒนา

