แผนผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

4..ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์รวม
(Goal : G)

G1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหาร
และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
(G1 S5)

G2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21

G3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

G4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
(G1
S3, S5)

ตัวชี้วัดรวม

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA(Integrity &Transparency
Assessment)

1. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึน้ ไป เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึน้

(G2

อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

S1, S2, S3)

(G3

S4)

1. จานวนประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
(G3 S1, S4)
ในรูปแบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิต (Lifelong Learning)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(Strategy : S)

S1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

เป้าประสงค์
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
การเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
ในแต่ละบริบท

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ทางการศึกษา มีสมรรถนะทีต่ อบสนอง
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และ
ที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ความต้องการของตลาดแรงงานและ 3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ เสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
การแข่งขันของประเทศ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ
ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ(พื้นที่สูง
พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่
และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พื้นที่เมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ)
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
การอาชีพรูปแบบใหม่ผา่ นระบบดิจิทัล
3. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
การบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

S2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

S3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

S4. สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงาน และลูกจ้าง
ทีไ่ ด้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

S5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

1. ผู้เรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผเู้ รียน
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทสี่ มวัย ทักษะอาชีพและ
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้
ทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทลั รองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่และการพัฒนา ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
สมรรถนะที่จาเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมาย
5. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น และสื่อการเรียนรูผ้ ่านระบบดิจิทลั
พลเมือง
ออนไลน์แบบเปิด ที่เหมาะสมและ
6. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) หลากหลาย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา
ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
ต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
7. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ ตลอดชีวิต
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

1. หน่วยงาน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริการได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหาร
ราชการ/ให้บริการประชาชน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เชือ่ มโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการ
บูรณาการเชือ่ มโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นทีน่ วัตกรรม
การศึกษา
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

