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ภาคผนวก 1
รายละเอียดตัวชี้วัด
เป้าประสงค์รวม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
*******************
1. ผลคะแนนประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.)
(ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ด้วย)
รายละเอียดตัวชี้วัด
คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ที่สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” หรือ “ระดับ A” หรือระหว่างค่าคะแนน
“85.00 – 94.99”
ข้อมูลที่ใช้
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ครบ 10 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ITA ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้
อ านาจ 4) การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ 5) การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต 6) คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน
7) ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร 8) การปรับ ปรุง ระบบการท างาน 9) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล 10) การป้ อ งกั น
การทุจริต
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลคะแนนประเมิ น รายตั ว ชี้ วั ด (แบบ IIT) รายเครื่อ งมื อ (แบบ EIT) และคะแนนรวม
(แบบ OIT) นามาคานวณเป็นผลรวมของคะแนนแบบสารวจถ่วงน้าหนัก
อนึ่ ง แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการต่ อต้ านการทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ
กาหนดเป้าหมาย ภายในปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องได้ค่าประเมิน ITA
คิดเป็น 85 คะแนนขึ้นไป
2 ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
(ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วย)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จานวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ที่เข้ารับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และได้คะแนน
แต่ละวิชาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เทียบกับจานวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช.
ที่เข้าสอบทั้งหมด จาแนกตามรายวิชา
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ข้อมูลที่ใช้
คะแนนการทดสอบระดับชาติแต่ละวิชา ของนักเรียนชั้ น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน
สังกัด สช. จาแนกรายคน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลรวมของจานวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช. ที่มีผลการทดสอบ
(O-NET) ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป x 100 ÷ จานวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 สังกัด สช.ทั้งหมดที่เข้าสอบ จาแนก
ตามรายวิชา
3 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพิ่มขึ้น (กศน.)
(ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนายืให้มีคุณภาพ ด้วย)
รายละเอียดตัวชี้วัด
ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (NNET) สังกัด กศน. ทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย) เฉลี่ย
รวม ในแต่ละภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 38
ข้อมูลที่ใช้
ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (NNET) สังกัด กศน. ทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย) แต่ละภาคเรียน
ภายในรอบเวลาหนึ่งปีงบประมาณ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (NNET) สังกัด กศน. แต่ละระดับการศึกษา ÷ 3 ระดับการศึกษา ในแต่ละภาคเรียน
4. จานวนประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) (กศน.)
(ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วย)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จ านวนประชาชนที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารตามหลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ / สื่ อ การเรี ย นรู้ /
แหล่งเรียนรู้ที่ กศน.จัดเพื่อการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
ข้อมูลที่ใช้
1. รายงานการบริการการเรียนรู้ตามหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่ กศน.แต่ละ
อาเภอจัดขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรอบปีงบประมาณ
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2. จานวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ของ กศน.ที่จั ดขึ้น เพื่อการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จาแนกราย
สถานศึกษา
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แจงนับจานวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ชอง กศน.ที่จัดขึ้นเพื่อการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จาแนกราย
สถานศึกษา
5. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนาผล
การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สคบศ./ กศน./ สช.)
(ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ด้วย)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จานวนข้าราชการครู (ประเภทตาแหน่งผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา 38 ก (1)
(2) และประเภทต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาและผู้ บริห ารการศึ กษา ตามมาตรา 38 ข) และจานวน
บุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) (2) สั งกัดส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพตามที่ สานักงาน ก.ค.ศ.กาหนด และนาผล
การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับจานวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ ารับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จาแนกตามประเภทข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ข้อมูลที่ใช้
1. จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
2. รายงานการติดตามประเมินผลครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะวิชาชีพระดับพอใช้ หรือปานกลางขึ้นไป และนาผลการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จ านวนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ จ าแนกประเภทตาแหน่ ง ที่ได้รับการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพผ่ านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพระดับพอใช้ หรือปานกลางขึ้นไป และนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน X 100 ÷ จานวนครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในรอบปีงบประมาณ
นิยามศัพท์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์รวมที่ 5 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ รับการพั ฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถน าผลการพัฒ นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สคบศ./
กศน./ สช.)
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“ข้าราชการครู” * หมายความถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งทาหน้าที่ หลักด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
“บุค ลากรทางการศึกษา”** หมายความถึง ผู้บริห ารสถานศึกษา ผู้ บริห ารการศึกษา
รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจั ดกระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา
“วิชาชีพ”*** หมายความถึง วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น
(*, **, *** อ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
มาตรา 4)
“ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” (อ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38) หมายความถึง 3 ประเภทตาแหน่ง ประกอบด้วย
ประเภทต าแหน่ งตาม มาตรา 38 ก คื อ ต าแหน่ ง ซึ่ งมี ห น้ าที่ เป็ น ผู้ ส อนในหน่ ว ยงาน
การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง (1) ครู ผู้ ช่ ว ย (2) ครู (3) อาจารย์ (4) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ (5) รอง
ศาสตราจารย์ (6) ศาสตราจารย์
โดยที่ตาแหน่งตามมาตรา 38 ก (1) และ (2) จะมีในหน่วยงานทางการศึกษาใดก็ได้ (3) ถึง
(6) ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
ประเภท มาตรา 38 ข คือ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
ตาแหน่ง (1) รองผู้อานวยการสถานศึกษา
(2) ผู้อานวยการสถานศึกษา
(3) รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ตาแหน่งที่มชี ื่อเรียกอย่างอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
โดยที่ ต าแหน่ งตามมาตรา 38 ข (5) ส านั กงาน ก.ค.ศ. กาหนดให้ เที ยบเท่ ากั บ ตาแหน่ ง
ต่อไปนี้
- ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ
- รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชานาญการพิเศษ
- ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
- รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชานาญการพิเศษ
- ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอชานาญการพิเศษ
- ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการ
- รองผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการ
- ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (คศ. 2)
- เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คศ. 1)
- เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา (คศ. 1)
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กรณีตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด หาก ก.ค.ศ. กาหนด เป็นระดับใด
ให้เทียบตาแหน่งหลักข้างต้น
ประเภท มาตรา 38 ค คือ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้แก่
ตาแหน่ง (1) ศึกษานิเทศก์
(2) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด หรือตาแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ.
นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยที่ ตาแหน่ง“ศึกษานิเทศก์” ตามมาตรา 38 ค (1) สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนดให้เทียบเท่ากับ
ประเภทตาแหน่ง มาตรา 38 ก (1), (2) ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ตาแหน่ งตามมาตรา 38 ค (2) ส านักงาน ก.ค.ศ. กาหนดให้ เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
- ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหารระดับสูง
- ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอานวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น
- ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ประเภทอานวยการระดับต้น
- ประเภทวิชาการระดับชานาญการ
“สมรรถนะวิชาชีพ” หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพที่ สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ
1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจาสายงาน (Function Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
ทั้งนี้ คะแนนการประเมินสมรรถนะ มี 4 ระดับ ได้แก่
ระดับ 1 หมายถึง น้อย หรือต้องปรับปรุง (ต่ากว่า 60 %)
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ หรือปานกลาง (ระหว่าง 60-69%)
ระดับ 3 หมายถึง ดีหรือสูง (ระหว่าง 70 - 79%)
ระดับ 4 หมายถึง ดีมากหรือสูงมาก (80% ขึ้นไป)
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6. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ../ศทก./กศน./ สช./ก.ค.ศ.)
(ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วย)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จานวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะเฉพาะประจาตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนา
ผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับ จานวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับ
การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จาแนกตามประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากร
ทางการศึกษาอืน่ พนักงาน และลูกจ้าง
ข้อมูลที่ใช้
1. จ านวนข้าราชการพลเรือนสามั ญ บุ ค ลากรทางการศึกษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค (2)
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒ นาสมรรถนะเฉพาะประจาตาแหน่งตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
2. รายงานการติดตามประเมินผลข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค (2) พนั กงานราชการ และลูกจ้าง ที่ผ่ านตามเกณฑ์ การประเมิน ผลการประกันคุณ ภาพการ
ฝึกอบรมบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จาแนกประเภท ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะประจาตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผ่านตามเกณฑ์
การประเมินผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนาผล
การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน X 100 ÷ จานวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค(2) พนั กงานราชการ และลู กจ้ างสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการทั้ งหมดที่ เข้ ารั บ
การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ สป. ในรอบปีงบประมาณ
นิ ย ามศั พ ท์ ในตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ ร วมที่ 6 ร้ อ ยละของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและนาผลการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ.สป./ศทก./กศน./ สช./ก.ค.ศ.)
“ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ” หมายความถึ ง บุ ค คลซึ่ ง ไดรั บ บรรจุ แ ละแตงตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้รับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ในกระทรวงกรมฝายพลเรือน
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“บุคลากรทางการศึกษาอื่น ” หมายความถึง ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค (2) ที่สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนดให้เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทต่าง ๆ (อ้างอิง
พ.ร.บ.ระเบี ย บข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38) ดังนี้ (เช่น ข้าราชการ
พลเรือนในสังกัด ศปบ.จชต. และสังกัด สกก.)
- ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหารระดับสูง
- ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอานวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น
- ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ประเภทอานวยการระดับต้น
- ประเภทวิชาการระดับชานาญการ
“สมรรถนะ” หมายความถึง สมรรถนะเฉพาะประจาตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 16 ตาแหน่งงาน ตามมติ อ.ก.พ. ศธ. ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2554

277

ภาคผนวก 2
รายละเอียดตัวชี้วัด
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
*******************
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
3. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ่าน – เขียน ภาษาไทยได้ (ศปบ.จชต.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จ านวนนั ก เรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อ่านหนังสือหรือบทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน
ทั้ ง ที่ เป็ น รู ป เล่ ม /เอกสาร หรื อ การอ่ า นทางสื่ อ ต่ า ง ๆ และสามารถอ่ า น – เขี ย นภาษาไทยได้ ถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เทียบกับจานวนนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จ านวนนั กเรี ยนสั งกั ด สช. ระดั บชั้ น ป. 3 ในพื้ นที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ อ่ านหนั งสื อหรื อ
บทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน ทั้งที่เป็นรูปเล่ม/เอกสาร หรือการอ่านทางสื่อต่าง ๆ และสามารถอ่าน – เขียน
ภาษาไทยได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย X 100 ÷ จานวนนักเรียนสังกัด สช. ระดับชั้น ป. 3
ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติ
ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (สช./กศน./สสก.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ได้แก่ การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น มีความรู้
ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติดที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น X 100 ÷ จานวนผู้เรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน (สนย. และ
ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.)
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รายละเอียดตัวชี้วัด
จานวนข้อเสนอผลงานวิจัย สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการที่ผ่านการพิจารณาให้
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
ได้มีการเผยแพร่ในระบบ NRMS หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนข้อเสนอผลงานวิจัยสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการเผยแพร่ในระบบ
NRMS หรื อ ผ่ านช่ อ งทางอื่ น ๆ ภายในไตรมาสแรกของปี งบประมาณถั ด ไป X 100 ÷ จ านวนข้ อ เสนอ
ผลงานวิจัยสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
17. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จานวนเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ประกอบด้วย 1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภั ยของตนเองได้ 2. มี พั ฒ นาการด้ านอารมณ์ จิ ต ใจ ควบคุ ม และแสดงออกทางอารมณ์ ได้
3. มี พัฒนาการด้านสั งคม ช่วยเหลื อตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสั งคม 4. มีพัฒ นาการด้านสติปัญ ญา
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับปฐมวัย (มีพัฒนาการระดับปกติขึ้นไป) X 100 ÷ จานวนเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนทั้งหมดที่เข้า
รับการประเมิน ในช่วงเวลาเดียวกัน
18. จ านวนระบบดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ มเพื่ อการเรี ยนรู้ แห่ งชาติ (National Digital Learning Platform :
NDLP) เพิ่มขึ้น (ศทก. : เป้าหมาย 10 ระบบ ภายในปี 2565)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จ านวนระบบดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ห่ งชาติ (National Digital Learning
Platform : NDLP) รวม 10 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบลงทะเบียนนักเรียน 2. ระบบสะสมหน่วยงานเรียนรู้
ของผู้ เข้ าเรี ย น 3. ระบบ Learning Platform ส าหรั บ ให้ ผู้ เรี ย นเข้ า มา 4. ระบบติ ด ตามการเรี ย นรู้
(Dashboard) 5. ระบบจัดการวิชา (Course Management) 6.ระบบจัดการองค์ความรู้ 7. ระบบคลังความรู้
8. ระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 9. ระบบบริหารจัดการเรียนแบบก้าวกระโดด (Testing for learning)
10. ระบบ Payment Gateway
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แจงนั บจ านวนระบบดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ มเพื่ อการเรี ยนรู้ แห่ งชาติ (National Digital Learning
Platform : NDLP)
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20. จานวนระบบคลังความรู้ที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่ อการเรียนรู้แ ห่งชาติ
(National Digital Learning Platform : NDLP) เพิ่มขึ้น (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบ ภายในปี 2565)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จานวนระบบคลังความรู้ที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning Platform : NDLP) รวม 6 ระบบ ประกอบด้วย 1. e-Library 2. DLIT (สพฐ.)
3. DLTV (สพฐ.) 4. OBEC Chanel (สพฐ.) 5. ETV (กศน.) 6. IPST (สสวท.)
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แจงนับจานวนระบบคลังความรู้ที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
29. จานวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจาก
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล ภายในปี 2565 : ปี 2562
มีอยู่ 2 ระบบฐานข้อมูล)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จ านวนระบบฐานข้ อมู ล กระทรวงศึ กษาธิ การที่ เชื่ อมโยงและบู รณาการกั บ 6 กระทรวง
(กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ประกอบด้วย 6 ระบบ
ฐานข้อมูล ได้แก่ 1. ระบบฐานข้อมูลนักเรียน 2. ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีระบบฐานข้อมูลที่ 1 และ 2. แล้ ว) 3. ระบบฐานข้อมูลครู 4. ระบบฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 5. ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร และ 6. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แจงนั บ จานวนระบบฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับ
6 กระทรวง ประกอบด้วย 4 ระบบฐานข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ได้แก่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบฐานข้อมูลครู และระบบฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

-----------------------------------------
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ภาคผนวก 3
- อักษรย่อหน่วยงาน
- หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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อักษรย่อหน่วยงาน
อักษรย่อหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (118 หน่วยงาน)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

หน่วยงาน

อักษรย่อ

สานักอานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักนิติการ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
สานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
สานักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี)
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี)
สานักงานศึกษาธิการภาค 3 (ฉะเชิงเทรา)
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สอ.
ศทก.
สคบศ.
สกก.
สต.
สานักงาน ก.ค.ศ.
สตผ.
สนย.
สน.
กศน.
สช.
กพร.
ตสน.
สสก.
ศปบ.จชต.
สปศ.จชต.
สปคร.ศธ.
สร.
สลช.
สกท.
ศปท.ศธ.
สบย.
กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ.
ศธภ.1
ศธภ.2
ศธภ.3

ที่
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

หน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี)
สานักงานศึกษาธิการภาค 5 (สมุทรสงคราม)
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 (นครศรีธรรมราช)
สานักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต)
สานักงานศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา)
สานักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี)
สานักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)
สานักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร)
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น)
สานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี)
สานักงานศึกษาธิการภาค 14 (นครราชสีมา)
สานักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่)
สานักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย)
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)
สานักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
สานักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
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อักษรย่อ
ศธภ.4
ศธภ.5
ศธภ.6
ศธภ.7
ศธภ.8
ศธภ.9
ศธภ.10
ศธภ.11
ศธภ.12
ศธภ.13
ศธภ.14
ศธภ.15
ศธภ.16
ศธภ.17
ศธภ.18
ศธจ.กระบี่
ศธจ.กรุงเทพมหานคร
ศธจ.กาญจนบุรี
ศธจ.กาฬสินธุ์
ศธจ.กาแพงเพชร
ศธจ.ขอนแก่น
ศธจ.จันทุบรี
ศธจ.ฉะเชิงเทรา
ศธจ.ชลบุรี
ศธจ.ชัยนาท
ศธจ.ชัยภูมิ
ศธจ.ชุมพร
ศธจ.เชียงราย
ศธจ.เชียงใหม่
ศธจ.ตรัง
ศธจ.ตราด
ศธจ.ตาก

ที่
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

หน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
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อักษรย่อ
ศธจ.นครนายก
ศธจ.นครปฐม
ศธจ.นครพนม
ศธจ.นครราชสีมา
ศธจ.นครศรีธรรมราช
ศธจ.นครสวรรค์
ศธจ.นนทบุรี
ศธจ.นราธิวาส
ศธจ.น่าน
ศธจ.บึงกาฬ
ศธจ.บุรีรัมย์
ศธจ.ปทุมธานี
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
ศธจ.ปราจีนบุรี
ศธจ.ปัตตานี
ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พัทลุง
ศธจ.พิจิตร
ศธจ.พิษณุโลก
ศธจ.เพชรบุรี
ศธจ.เพชรบูรณ์
ศธจ.แพร่
ศธจ.พะเยา
ศธจ.ภูเก็ต
ศธจ.มหาสารคาม
ศธจ.มุกดาหาร
ศธจ.แม่ฮ่องสอน
ศธจ.ยะลา
ศธจ.ยโสธร
ศธจ.ร้อยเอ็ด
ศธจ.ระนอง

ที่
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

หน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทาง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ

อักษรย่อ
ศธจ.ระยอง
ศธจ.ราชบุรี
ศธจ.ลพบุรี
ศธจ.ลาปาง
ศธจ.ลาพูน
ศธจ.เลย
ศธจ.ศรีสะเกษ
ศธจ.สกลนคร
ศธจ.สงขลา
ศธจ.สตูล
ศธจ.สมุทรปราการ
ศธจ.สมุทรสงคราม
ศธจ.สมุทรสาคร
ศธจ.สระแก้ว
ศธจ.สระบุรี
ศธจ.สิงห์บุรี
ศธจ.สุโขทัย
ศธจ.สุพรรณบุรี
ศธจ.สุราษฎร์ธานี
ศธจ.สุรนิ ทร์
ศธจ.หนองคาย
ศธจ.หนองบัวลาภู
ศธจ.อ่างทาง
ศธจ.อุดรธานี
ศธจ.อุทัยธานี
ศธจ.อุตรดิตถ์
ศธจ.อุบลราชธานี
ศธจ.อานาจเจริญ

หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ให้จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค
จานวนหกภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
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(1) สานักงานศึกษาธิการภาคกลาง ให้สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่สานักงาน
ศึกษาธาการภาคกลาง
(2) ส านั กงานศึกษาธิการภาคใต้ ให้ ส านักงานศึกษาธิการภาค5 นครศรีธรรมราช ปฏิบัติห น้าที่
สานักงานศึกษาธิการภาคใต้
(3) ส านั ก งานศึก ษาธิการภาคใต้ช ายแดน ให้ ส านั ก งานศึ กษาธิการภาค 7 ยะลา ปฏิ บั ติห น้ าที่
สานักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน
(4) ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาคตะวัน ออก ให้ ส านั ก งานศึก ษาธิก ารภาค 8 ชลบุ รี ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก
(5) สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่
สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(6) ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาคเหนื อ ให้ ส านั ก งานศึ กษาธิก ารภาค 15 เชี ย งใหม่ ปฏิ บั ติ หน้ า ที่
สานักงานศึกษาธิการภาคเหนือ

287

อักษรย่อหน่วยงานภายนอกสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบล
กระทรวงสาธารณสุข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กระทรวงแรงงาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
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อักษรย่อ
ปปส.
มท.
กษ.
ดท
อบต.
สธ.
อปท.
สสวท.
สถ.
ตชด.
สกศ.
วธ.
กก.
กห.
คค.
พม.
พมจ.
พศ.
สสค.
สสส.
ม/ส
สพฐ.
สกอ.
มรภ.
มนร.
สพป.
สพม.
รง.
สอศ.
อศจ.
วท.
วอศ.
วษท.

