
 

  

 
 

 

 

 

 

 

  



ค ำน ำ 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมอบหมายให้ส านัก/หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบและมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามบทบาทภารกิจรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง  
ในรายหมวด และแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินการและคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น    

คณะท ำงำน ได้ด ำเนินกำรทบทวนลักษณะส ำคัญขององค์กำร และรวบรวมข้อมูลภำพรวม 
ในปัจจุบันของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยใช้แนวทำงด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ มำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำองค์กำรให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ระดับองค์การ สภาพแวดล้อม
การแข่งขัน บริบทเชิงยุทธศาสตร์ และระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ  

   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนกำรจัดท ำลักษณะส ำคัญ  
ขององค์กำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเป็นประโยชน์ในกำร
พัฒนำองค์กำรให้เกิดระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิผล สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กำร 
และเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐต่อไป 

 

 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

                                                                                                 มิถุนำยน  ๒๕๖๕                                                  
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1.  ลักษณะองค์การ : คุณลักษระส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก.  สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ      
  (๑) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย …………………………………….…………………….…..……..   3 
  (๒) วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม ………………………………………………………..………….. 9 
  (๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร …………………………………………………………………..…….. 11 
  (๔) สินทรัพย์อาคาร สถานที่เทคโนโลยีอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ………………. 13 
  (๕) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่สําคัญ ……………………………………………………… 15 
 ข.  ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  

  (๖) โครงสร้างองค์การ .....................................................................................................  28 
  (๗) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ............................................................................ 32 
  (๘) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน .......... 34 

๒.  สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน   

  (๙) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ................................ 37 
  (๑๐) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน ............................................................................ 40 
  (๑๑) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ...................................................................................  41 
 ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  

  (๑๒) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ............................. 43 
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

  (๑๓) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ .....................................................................    45 



 ๑ 
รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

                                                                                                                                                                                                   

ลกัษณะส ำคญัขององคก์ำร 

ส ำนกังำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร ประจ  ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
************************ 

 
ลักษณะสําคัญขององค์การของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แสดงให้เห็นถึงภาพรวม 

ในปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงานและความท้าทายสําคัญที่องค์การเผชิญ 
โดยเน้นการอยู่สภาพแวดล้อมการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญ  
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนราชการอ่ืนและประชาชนโดยรวม รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ๆ และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ
รายละเอียดประกอบด้วยดังนี้ ๑) ลักษณะองค์การ (ก) ในสภาพแวดล้อม ด้านพันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม ลักษณะโดยรวมของบุคลากร สินทรัพย์อาคาร สถานที่เทคโนโลยีอุปกรณ์ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่สําคัญ และ (ข) ในความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
ด้านโครงสร้างองค์การ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ
หรือส่งมอบงานต่อกัน  และ ๒) สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (ก) ในสภาพแวดล้อม
ด้านการแข่งขัน ด้านสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  การเปลี่ยนแปลง 
ด้านการแข่งขัน แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ข) ในบริบทเชิงยุทธศาสตร์ ด้านความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และ (ค) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

                                                
 

 

 

 

ลกัษณะองคก์ำร  

: คณุลกัษณะส ำคญัของส ำนกังำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
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 ๓ 
รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

 
      
 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสําเร็จ  
โดยมีการวางแผนการดําเนินงานโดยการคํานึงถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง 
ประกอบกับมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของข้าราชการ/
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพ่ือการขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กํา หนด 
ทั้งนี้  มีการประชุม การประชาสัมพันธ์ การรายงานติดตามประเมินผล และการจัดทําเอกสารเผยแพร่  
ทางเว็บไซต์ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านกลไกวิธีการความสําเร็จแก่องค์กร  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ 

                                 ทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
      พันธกิจที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
                    และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
                 อย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ     
                     ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผล 
     ต่อการพัฒนาทักษะที่จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม  
ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน  พุทธศักราช 2560 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 มาตรา 24 บัญญัติให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรี มิได้กําหนด  
ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 

2) ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง และดําเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ 
ตามสายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอํานาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกําหนด 
ในกฎหมายอื่น 

3) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 4) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอํานาจของส่วนราชการอ่ืน 

5) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 

  สภาพแวดลอ้มของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ก.   

(๑) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 



 ๔ 
รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ข้อ 2 
กําหนดให้สํ านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์   
การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่ าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
จัดทํางบประมาณและบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์  
ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 

 3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
4) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
5) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 

 6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

8) ส่งเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา ตลอดจนงาน อ่ืน ๆ 
ที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับงาน 
ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
11) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่ในอํานาจ 

หน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
12) ปฏิบัติ งานอ่ืนใดตามที่ กฎหมายกําหนดให้ เป็น อํานาจหน้าที่ และความรับ ผิดชอบ 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่  2)  

พ.ศ. 2556 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนา 
การบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
กําหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพ่ือทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 

๕. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 
2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้มีสํานักงานศึ กษาธิการภาค 
จํ านวนสิบแปดภาค สั งกัดสํ านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เ พ่ือปฏิบัติภารกิจ ในระดับ พ้ืนที่   
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ 
และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  
และกําหนดให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด และการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย  
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย 

๖. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 ทําหน้าที่เป็น  
ศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  



 ๕ 
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เป็นแกนกลางการประสานงานระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ทําหน้าที่งานเลขานุการของคณะทํางานขับเคลื่อนในระดับกระทรวงเป็นเจ้าภาพในการกํากับ ติดตาม  
การดําเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศ จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด ประเมินผล และจัดทํารายงานการดําเนินการ  
ของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกับส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
และระหว่างกระทรวง  

๗. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดให้เป็นหน่วยงานการศึกษาในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน  
และการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ โดยการอํานวยการ ส่งเสริม 
สนับสนุน ประสาน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๘. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท อย่างมีเอกภาพ 
และลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ รวมถึงบูรณาการการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคม เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นไปตามยุทธศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา” และนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

พันธกิจหรือหน้าท่ี
ตามกฎหมาย 

ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ 
ของพันธกิจหรือหน้าท่ีต่อ

ความส าเร็จของส่วนราชการ
และการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

กลไกการส่งมอบ 
(การน า 

ผลผลิต/บริการ 
ไปถึงผู้รับบริการ) 

กระบวนการ 
(หมวด 6) 

ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(หมวด 3) 

1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    การบริหารและ 
    จัดการศึกษา 
    แบบบูรณาการ 
    ทุกระดับทุกพ้ืนท่ี 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ส่งผลต่อการพัฒนา 
    คุณภาพของผู้เรียน 

- ความสําคัญต่อการบริหาร 
  จัดการหน่วยงานท่ีเป็นระบบ 
  มีประสิทธิภาพ สามารถ 
  ตอบสนองความต้องการ 
  ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก 
  รวดเร็วโปร่งใส ตามหลัก 
  ธรรมาภิบาล  
- การบริหารการศึกษาของ 
  ประเทศในระดับภูมภิาคหรือ 
  จังหวัดที่ส่งผลต่อการ 
  ขับเคลื่อนและการพัฒนา 
  ด้านการศึกษาของประเทศ 
  ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียม 
  นานาประเทศ  

- กลไก กศจ. 
- แผนปฏิบัต ิ
  ราชการ 
  ของ สป. 
- แผนพัฒนา
การศึกษาระดับ
จังหวัด 
- แผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน 
 

1. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร ์
    การดําเนินงานของกระทรวง 
    ศึกษาธิการในระดับภมูิภาค 
2. กระบวนการพัฒนาการ 
    ขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา 
    ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ในระดับภูมิภาค 
3. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร ์
    พัฒนาการศึกษาระดับภาค 
4. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา 
    การศึกษาระดับจังหวัด 
5. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
    การศึกษาเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ 
    จังหวัดชายแดนภาคใต ้
6. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา 
    การศึกษาเอกชน 
7. กระบวนการจัดทําแผนการศึกษา 
    นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผู้รับบริการ 
- หน่วยงาน  
 การศึกษาในจังหวัด 
- สถานศึกษาท่ี 
  เกี่ยวขอ้งกับการ 
  บริหารหรือการ 
  จัดการศึกษาใน 
  จังหวัด 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้เรียน 
- ผู้ปกครอง 
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พันธกิจหรือหน้าท่ี
ตามกฎหมาย 

ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ 
ของพันธกิจหรือหน้าท่ีต่อ

ความส าเร็จของส่วนราชการ
และการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

กลไกการส่งมอบ 
(การน า 

ผลผลิต/บริการ 
ไปถึงผู้รับบริการ) 

กระบวนการ 
(หมวด 6) 

ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(หมวด 3) 

2. ส่งเสริมสนับสนุน 
    การพัฒนาคณุภาพ 
    การศึกษาในระบบ 
    การศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษา 
   ตามอัธยาศัยให ้
   สอดคล้องกับ 
   ทักษะที่จําเป็น 
   ในศตวรรษที่ 21 

- ความสําคัญต่อการสร้างขีด 
  ความสามารถในการแข่งขัน 
  ของประเทศ ในการพัฒนา 
  ผู้เรียนให้มคีุณภาพ ทักษะและ 
  สมรรถนะการเรียนรู้ที่จําเป็น 
  ในศตวรรษที่ 21 ตอบสนอง 
  ความต้องการของตลาดแรงงาน 
  และการแข่งขันของประเทศ  
- ความสําคัญต่อสมรรถนะหลัก 
  ของ สป. ในด้านการจัดการ  
  ศึกษาในระบบ นอกระบบ  
  การศึกษาตามอัธยาศยั  
  และการจดัการศึกษาเอกชน 

8. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาโรงเรียนเอกชน 
9. กระบวนการการพัฒนาหลักสตูร 
    และนวัตกรรมทางการศึกษา 
10. กระบวนการเทียบโอนผล 
      การเรียน 
11. กระบวนการเทียบโอนความรู้ 
      และประสบการณ ์
12. กระบวนการเทียบระดับการศึกษา 

ผู้รับบริการ 
- หน่วยงาน 
  การศึกษา 
- สถานศึกษา 
  ที่เกี่ยวข้องกับการ  
  จัดการศึกษา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้เรียน/นักเรยีน 
- ผู้ปกครอง 

3. ส่งเสริมสนับสนุน 
   การสร้างโอกาส 
   และความเสมอ 
   ภาคในการเข้าถึง 
   การศึกษาอย่าง 
   ทั่วถึงตามศักยภาพ 
   ของผู้เรียน เพื่อลด 
   ความเหลื่อมล้ํา 
   ทางการศึกษา 

ความสําคญัต่อการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศในการเพิ่มและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 
ในระบบนอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส่งผลใหผู้้เรียนสามารถเข้าถึง
โอกาสทางการเรียนรู้ทีม่ี
คุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี ลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

13. กระบวนการเสริมสร้างภาคี 
      เครือข่าย 
14. กระบวนการพัฒนาการศึกษา 
      เพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
      และผู้มีความสามารถพิเศษ 

ผู้รับบริการ 
- หน่วยงานการศึกษา 
- สถานศึกษา 
  ที่เกี่ยวข้องกับ 
  การจัดการศึกษา 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้เรียน/นักเรยีน 
- ผู้ปกครอง 

4. ส่งเสริมสนับสนุน 
   การพัฒนาระบบ 
   การบริหารงาน 
   บุคคลและพัฒนา 
   สมรรถนะของ 
   ข้าราชการ ครูและ 
   บุคลากรทางการ 
   ศึกษา ที่ส่งผลต่อ 
   การพัฒนาทักษะ 
   ที่จําเป็นของผู้เรียน 
   ในศตวรรษที่ 21 

- ความสําคัญต่อการสร้างขีด 
  ความสามารถในการแข่งขัน 
  ของประเทศ มีระบบการบริหาร 
  งานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
  ข้าราชการ ครู และบุคลากร 
  ทางการศึกษา มีสมรรถนะ 
  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
  ที่จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษ 
  ที่ 21 และส่งผลต่อคณุภาพ 
  การเรียนรู้ของผู้เรยีน 
- ความสําคัญต่อสมรรถนะหลัก 
  ของ สป. ในด้านการบริหาร 
  งานบุคคลและการพัฒนา 
  ข้าราชการ ครู และบุคลากร 
  ทางการศึกษา 

15. กระบวนการพัฒนาระบบบรหิาร 
      งานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 
16. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
      ของข้าราชการพลเรือน 
17. กระบวนการพัฒนาระบบ  
      บริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
18. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
      ของข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา 

ผู้รับบริการ 
- ข้าราชการ ครู  
   และบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้เรียน/นักเรยีน 
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กลไกที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ 
 

นโยบาย 
รัฐบาล/ ศธ 

พรบ.ระเบียบ 
บริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ค าสั่ง คสช.  
ท่ี 19/2560 

พรฎ. บริหาร
กิจการบ้านเมือง 

ท่ีดี 2546 

ประกาศ
กระทรวงฯ 

Line Unit 
หน่วยงาน 

• ส ำนกังำนกำรศกึษำนอกระบบ 
และกำรศกึษำตำมอธัยำศยั  

• ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครู
และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

• ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริม
กำรศกึษำเอกชน 

• ศนูยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร  

• สถำบนัพฒันำครู คณำจำรย ์
และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ  

• ส ำนกักำรลกูเสอื ยวุกำชำดและ
กิจกำรนกัเรียน 

• ส ำนกัควำมสมัพนัธต่์ำงประเทศ  
• ส ำนกัตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผล  

• ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร ์ 
• ส ำนกันิติกำร 
• ศนูยป์ระสำนงำนและบริหำร
กำรศกึษำจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

• ส ำนกังำนเลขำนกุำรกองทนุพฒันำ
เทคโนโลยีเพื่อกำรศกึษำ  

• กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การศึกษาในภูมิภาค  

• กลุม่ขบัเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 
ยทุธศำสตรช์ำติ และกำรสรำ้ง 
ควำมสำมคัคีปรองดอง 

หน้าทีรั่บผิดชอบ 

• พฒันำยทุธศำสตร ์แปลงนโยบำยของกระทรวง 
เป็นแผนปฏิบติั 

• จดัท ำงบประมำณและแผนปฏิบติัรำชกำรของ
กระทรวง 

• ตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล 
• สง่เสริมสนับสนุนงำนกำรศกึษำนอกระบบและ
กำรศกึษำตำมอธัยำศยั  
กำรศกึษำเอกชน กำรบริหำรบคุคล 
ของขำ้รำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ  

• พฒันำครู คณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำร
ศกึษำ 

• พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศดิจิทัล 
เพื่อกำรบริหำรและจดักำรศกึษำของกระทรวง 

• ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรศกึษำ 
• ด ำเนินกำรเกี่ยวกบังำนลกูเสอื ยวุกำชำดและ
กิจกำรนกัเรียน และกำรศกึษำในจงัหวดั
ชำยแดนภำคใต ้

• ขบัเคลื่อนยทุธศำสตรช์ำติและกำรปฏิรูปประเทศ 

หน่วยงาน 

• ส ำนกัอ ำนวยกำร 
• ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร ์
• ศนูยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร  

• ส ำนกันิติกำร 
• ส ำนกัตรวจรำชกำรและติดตำม    
    ประเมินผล 
• กลุม่ตรวจสอบภำยใน  
• กลุม่พฒันำระบบบริหำร  
• ศนูยป์ฏิบติักำรต่อตำ้นกำรทจุริต 
• กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

การศึกษาในภูมิภาค 

หน้าทีรั่บผิดชอบ 

• งำนช่วยอ ำนวยกำร กำรบริหำรงำนบคุคล   
กำรบริหำรงำนกำรคลงัและสนิทรพัย ์
ประชำสมัพนัธ ์บริกำรประชำชน ประสำนงำน
กบัหน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอกกระทรวง 

• จดัท ำงบประมำณและแผนปฏิบติัรำชกำร 
ของ สป. 

• พฒันำระบบและเครือข่ำยขอ้มลูสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำรงำนของสป. 

• พฒันำกำรบริหำรของส ำนกังำนปลดักระทรวง
และกระทรวง ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ มีประสทิธิภำพ  
และคุม้ค่ำ 

• ตรวจสอบดำ้นกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบญัชี 
ของส ำนกังำนปลดักระทรวงและกระทรวง 

• บรูณำกำรและขบัเคลื่อนแผนกำรปอ้งกนั 
และปรำบปรำมกำรทจุริตและกำรสง่เสริม
คุม้ครองจริยธรรมในกระทรวง 

• สง่เสริม สนบัสนนุกำรศกึษำ ประสำน 
และบรูณำกำรกำรจดักำรศกึษำของหน่วยงำน 
ในระดบัภมูิภำค 

Supporting Unit 

 

Cluster Unit 

หน้าทีรั่บผิดชอบ 
• ปฏิบติัภำรกิจของ
กระทรวงศกึษำธิกำร 
ในระดับพืน้ที่ 
ท ำหนำ้ที่ขบัเคลื่อน
กำรศกึษำในระดับภำค 
และจังหวัด  
โดยกำรอ ำนวยกำร 
สง่เสริม สนบัสนนุ และ
พฒันำกำรศึกษำแบบ
ร่วมมอืและบรูณำกำร 
กบัหน่วยงำนในสงักดั 
กระทรวงศกึษำธิกำร
และหน่วยงำนอื่น 
หรือภำคสว่นที่เกี่ยวขอ้ง
ในพืน้ที่นั้น ๆ 

หน่วยงาน 
• สํานักงานศึกษาธิการ 

ภาค 1-18  

Area Unit 

หน้าทีรั่บผิดชอบ 

• ปฏิบติัภำรกิจของ
กระทรวงศกึษำธิกำร 
เกี่ยวกบักำรบริหำร 
และกำรจดักำรศกึษำ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
กำรปฏิบติัรำชกำร 
ตำมอ ำนำจหนำ้ที่ 
นโยบำยและ
ยทุธศำสตร ์
ของสว่นรำชกำรต่ำง ๆ 
ท่ีมอบหมำย 

หน่วยงาน 
• ส ำนกังำนศกึษำธิกำร
จงัหวดั 

• ควำมพงึพอใจ/ไมพ่ึงพอใจ 
• ขอ้เสนอแนะต่องำน 
• ควำมตอ้งกำรเพ่ิมขึน้ 
• ควำมคำดหวงัเพ่ิม 
• ค ำชมเชย 
• ควำมสมัพนัธ ์/ควำมผกูพนั 

องคก์รหลัก /
สว่นรำชกำรอ่ืน 

ส่วนราชการ 
หน่วยงานสังกัด

กระทรวง/กรมอ่ืน
ในจังหวัด 

ประชาสังคม 
เอกชน 

เครือข่าย 
องคก์รอ่ืน 

สถานศึกษา 
อปท. /

สถานศึกษา 
สังกัดอ่ืน 

• ส ำนกังำน กศน.จงัหวัด 
• ส ำนกังำนกำรศกึษำ
เอกชนจงัหวดั 

• คณะกรรมกำรประสำน
และสง่เสริมกำรศกึษำ
เอกชนจงัหวดั 

• สพป. 
• สพม. 
• ศนูยก์ำรศกึษำพิเศษ
ประจ ำจงัหวดั 

• คณะกรรมกำร
อำชีวศกึษำจงัหวดั / 
อำชีวศกึษำกรุงเทพ  
และ อำชีวศกึษำ 
มหำนคร 

• กศจ. 

สถานศึกษาสังกัด 
ศธ. 

ผู้เรียน 
ประชาชน 
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พันธกิจ/ภารกิจ ผลผลิตและบริการ 
ช่องทาง 

การให้บริการ 
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การ
บริหารและจดัการศึกษาแบบบูรณาการ 
ทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียน 

1. ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาค 
3. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ 
    เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 
5. แผนพฒันาการศึกษาเอกชน 
6. แผนการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัย 

1. หนังสือแจ้งเวียนสว่นราชการ/ 
    เอกสารราชการ 
2. Call Center/e-mail/Line Group 
3. โทรศัพท์/ โทรสาร 
4. สื่อมวลชน 
5. เว็บไซต์ของ ศธ. ww.moe.go.th 
    สป.ศธ. www.ops.moe.go.th   
    สนย. www.bps.moe.go.th 
    สํานักงาน กศน. www.nfe.go.th 
    สํานักงาน ก.ค.ศ. otepc.go.th  
    ศทก. www.bict.moe.go.th  
    สํานักงาน สช.www.opec.go.th 
6. ศูนย์บริการประชาชน ศธ.        

     www.1579.moe.go.th 
 7. สายดว่น 1579 /1660/1693 

     8. App สช. On mobile 
9. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช... 
10. Facebook ผู้บริหาร/ 
    เพจ ศธ. 360 องศา 

11. YouTube ศธ. 360 องศา 
12. Facebook.com/ 
      Opecoffice (สช.)  
 
 
 

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัยใหส้อดคล้องกับทักษะ 
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

1. คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
2. หลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา 
3. การเทียบโอนผลการเรียน 
4. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
5. การเทียบระดับการศึกษา 
 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
โอกาส และความเสมอภาคในการ เข้าถึง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพ 
ของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

1. คุณภาพของภาคีเครือข่าย 
2. การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ม ี
   ความสามารถพิเศษ 

   
  

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จําเป็นของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

1. ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 
2. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 
    พลเรือน 
3. ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
4. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

http://www.bps.moe.go.th/
http://www.nfe.go.th/
http://www.1579.moe.go.th/
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 เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศไว้   

 

เป้าประสงค ์ 1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 

อนุมัติเมื่อวันท่ี  
๔ พฤศจิกายน 256๔ 

วิสัยทัศน์ การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ 
ตลอดชีวติอย่างมคีุณภาพและมีทกัษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

อนุมัติเมื่อวันท่ี  
๔ พฤศจิกายน 256๔ 

ค่านิยม ค่านิยมของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ TEAMWINS 
T = Teamwork การทํางานเป็นทีม  
E  = Equality of Work ความเสมอภาคในการทํางาน  
A  =  Accountability ความรับผิดชอบ   
M  = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  
W  = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่างเต็มศักยภาพ  
I  = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
N  = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏสิัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน   
S = Service Mind  การมีจิตมุ่งบริการ  
  

 

วัฒนธรรม มีการทํางานเป็นทีมและมีจิตมุ่งบริการ 
 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม 
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   สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของส่วนราชการ ความส าคัญ  
  ของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
  ของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้  

 

สมรรถนะหลักของส่วนราชการ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ความส าคัญของสมรรถนะหลัก 
ของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนา 

1. ความเชี่ยวชาญในการแปลงนโยบาย
กระทรวงสู่การปฏิบัติ และบรูณาการ 
การจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท              

                                                                                                                   

คําจํากัดความ: บุคลากรมีความสามารถในการ
แปลความหมายของนโยบายได้อยา่งถูกต้อง 
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย  วิเคราะห์จดุเน้น
ของนโยบายทีเ่กี่ยวข้องไปสู่นโยบายการศึกษา 
และผลักดันให้นโยบายไดร้ับ การรับรู้ เข้าใจ 
ยอมรับ และสร้างทัศนคติที่ดตี่อผูป้ฏิบัต ิ
ตามนโยบาย ติดตามความเคลื่อนไหวและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประสานงาน  
โดยนําความรู้เกีย่วกับหลักมนุษยส์ัมพันธ์ 
และหลักการสื่อสารเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ 
จากหน่วยงานหรือบุคคล อันจะเปน็แนวทางให้
การดําเนินกิจการหรือการทํางานเกิดผลสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง  
มีความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณ์ 
ประเด็นปัญหาแนวคดิ โดยการแยกแยะ
ประเด็น รวมทั้งการจดัหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 
ระเบียบ สามารถลําดับความสําคญั เพื่อนํามา
สรุปรปูแบบ เชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทาง 
จากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้
ข้อสรุปและกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
เพื่อใช้ในการบริหารจดัการศึกษา 

พันธกิจที่ 1 : ส่งเสรมิ สนับสนุน  
การบริหารและจัดการศึกษา 
แบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 
 

ด้านสังคม 
-  เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง

บริการของภาครัฐ ความเสมอ
ภาค ความเท่าเทียมกันทาง
สังคม และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา ทุกภาคส่วน 
ของสังคม มีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษาที่ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการ
และเขตพื้นที ่

 
  

2.  ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษา 
ในระบบ นอกระบบ การศกึษาตามอัธยาศัย 
และการจัดการศึกษาเอกชน  

 

คําจํากัดความ: บุคลากรมีการสั่งสมประสบการณ์ 
ในการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการจดั
การศึกษาเอกชน โดยสามารถให้คาํปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนา
หลักสตูรและนวัตกรรมทางการศกึษาทั้งในระบบ  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

พันธกิจที่ 2 :  ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

พันธกิจที่ 3 : ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น 
การสร้างโอกาส และความเสมอภาค 
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง  
ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 

ด้านสังคม 
- การพัฒนาระบบ กระบวนการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
   มีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนได้รับ

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
ในทุ ก ช่ วงวั ย  การยกระดับ
การศึกษาทําให้เกิดการพัฒนา
เป็ นสั ง คมแห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้   
มี คุณธรรม จริ ยธรรม รู้ รั ก
สามัคคี ร่วมมือกันสู่การพัฒนา
ประเทศ 
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สมรรถนะหลักของส่วนราชการ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ความส าคัญของสมรรถนะหลัก 
ของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนา 

3. ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคลและ
การพัฒนาข้าราชการ ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา 

 

คําจํากัดความ: บุคลากรมีการสั่งสมประสบการณ์
ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา สามารถ
ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล และการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
แก่ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งมีความสามารถในการ
กํากับดูแลใหผู้้อื่นปฏิบัติใหไ้ดต้ามมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกําหนดไว้ โดยอาศัยอํานาจ
ตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามตาํแหน่งหน้าที่
ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่ง
ประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาตเิป็นสําคัญ 

พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุน  
การพัฒนาระบบการบรหิารงานบคุคล
และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการ 
พัฒนาทักษะที่จําเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

ด้านสังคม 
- ระบบบริหารงานบุคคลของครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเป็นธรรม  

   มีการสร้างขวัญและกําลังใจ 
  และส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิงาน 
  ได้เตม็ศักยภาพ ส่งผลต่อโครงสร้าง 

บทบาทและระบบบริหาร 
   จัดการศึกษาให้มีความคล่องตัว 

ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

- การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ให้แก่ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
  
 
           ข้อมูลลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ เดือนพฤษภาคม 256๕ 
เป็นดังนี้ 
 ๑. ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ มีบุคลากร ทั้งสิ้น   2๔,740   คน  

๒. มีการจําแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภท ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 จ านวนและร้อยละของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
บุคลากร 

จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการพลเรือน 1,661 6.71 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7,351 29.71 
พนักงานราชการ 15,259 61.68 
ลูกจ้างประจํา 469 1.90 

รวม 24,740 100.00 
 

ตารางที่ 3.2 อายุตัวและอายุราชการโดยเฉลี่ยของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  
                 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน 
บุคลากร 

ค่าเฉลี่ย (ปี) 
อายุตัว อายุราชการ 

ข้าราชการพลเรือน 1,661 47.64 15.88 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7,351 50.04 20.06 
พนักงานราชการ 15,259 41.97 8.99 
ลูกจ้างประจํา 469 54.72 29.33 

รวม 24,740  
  

(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
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 3. ข้อกําหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาสําหรับกลุ่มบุคลากรและพนักงานประเภทต่าง ๆ คือ 
 ๑) ใช้วุฒิการศึกษาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด ตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พ.ศ. 2551 

๒) ใช้มาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓) ใช้มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔) พนักงานราชการกําหนดมาตรฐานการศึกษาตามวุฒิการศึกษาและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
4.  องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน ์

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
การมีส่วนร่วมในการทํางานเป็นสิ่งสําคัญเกิดจากสนับสนุนจากผู้บริหารโดยวางนโยบายการบริหาร 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ มีฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส สวัสดิการ 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้โอกาสบุคลากรทุกระดับเข้ารับการพิจารณาให้เป็นคนดีศักดิ์ศรี สป. และเข้ารับ  
การพิจารณาเป็นข้าราชการดีเด่น  ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมภาพรวม
องค์กร บุคลากรมีความรับผิดชอบ มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความรักความผูกพัน ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรและมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร 
ทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บุคลากรยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวทักทายเมื่อพบกัน 
มีความเอ้ือเฟ้ือ ให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี สภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน และบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่สอดคล้อง 
บรรลุตามพันธกิจขององค์กร 

5. ในการทํางานจําเป็นต้องมีข้อกําหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ ยงภัยของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

๑) วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร สถาปนิก นายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกล 
นายท้ายเรือ มีมาตรฐานความปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กระทรวงแรงงานกําหนด 

๒) พนักงานราชการทุกตําแหน่ง มีการทําประกันสังคมให้กับบุคลากร หากเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน
จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนทดแทน 

๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ ได้รับเบี้ยเสี่ยงภัย  

๔) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ในพ้ืนที่อันตราย 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ตามเงื่อนไขของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

๕) มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ตามมาตรการความปลอดภัยด้านโควิด 
6) ตรวจสุขภาพประจําปี  

 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สําคัญ และพ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนา
และการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีรายละเอียด ดังนี้  
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 ตามนโยบายของรัฐบาล กําหนดขนาดกําลังคนภาครัฐให้เล็กลง ลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนใช้เทคโนโลยี  
ในการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ทักษะของบุคลากรของ สป.ศธ. บางส่วนปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล การผลิตบุคลากรใหม่เพ่ือทดแทนบุคลากรที่เกษียณยังไม่เพียงพอหรือไม่ทันกับความต้องการ 
และผลการประเมินและการเตรียมความพร้อมทักษะดิจิทัลของบุคลากร สป. อยู่ในระดับ Pre-Early จึงจําเป็น 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐสอดรับการทํางานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่  ๒๑  
รวมถึงการรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการจํานวนมาก 
 
 
  

  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอาคาร สถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญ รวมทั้งเทคโนโลยี
การสื่อสารและการให้บริการ ดังนี้ 

อาคาร 

1. อาคารปฏิบัติงาน  10 อาคาร   
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่ง   
3. ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน 4 แห่ง   
4. ศูนย์เสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง  
5. อาคาร 10 ช้ัน สํานักงาน กศน.   
6. กศน.อําเภอ  จํานวน 928 แห่ง 
7. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  จํานวน 9 แห่ง 
8. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”/ห้องสมุดประชาชนอําเภอ/จังหวัด  จํานวน 916 แห่ง 
9. อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา พญาไท 1 แห่ง  

10. อาคารศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รังสิต 1 แห่ง 
11. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก 1 แห่ง 
12. ศูนย์วงเดือนอาคารสุรทัณฑ์ 1 แห่ง 
13. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร  1 แห่ง 
14. สถาบัน กศน.ภาค  จํานวน 5 แห่ง 
15. อาคารสํานักงาน กศน. จังหวัด 77 แห่ง 
16. กศน.ตําบล จํานวน 7,432 แห่ง 
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย จํานวน 1 แห่ง 
18. อาคาร สช.จังหวัด 5 แห่ง อาคาร สช.อําเภอ 37 แห่ง  
19. อาคารสํานักงาน อาคารหอพัก 4 อาคาร  สําหรับกิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
20. อาคารสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 18 แห่ง 
21. ศปบ.จชต. จ.ปัตตาน ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยี 
และการให้บริการ 

 

1. ด้านการบริหารจัดการ  
 1.1 ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  
 1.2 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E – library)  
 1.3 ระบบบริการจดัการงาน (E-Office)  
 1.4 ระบบขอใช้ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์  (Electronic Service)  
 1.5 ระบบบันทึกการให้บริการคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล (Computer Service)  
 1.6 ระบบครุภัณฑ์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E – stock)  
 1.7 ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร  
 1.8 เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่อสาร   
 1.9 ระบบการรายงานผลการดําเนินงาน DMIS 
 1.10 ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

(4)  สินทรัพย์ 
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 1.11 ระบบติดตาม ประเมินผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
            (e-inspection)  

๑.๑๒ ระบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) 
๑.๑๓ ระบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams) 
๑.๑4 ระบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco WEBex) 
1.15 แพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) 

2. ด้านการจัดการเรยีนการสอน  
 2.1 ระบบการเรยีนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- Learning )  
 2.2 ระบบบริหารการเรียนการสอน (LMS  - Learning Management System)  
 2.3 เว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.nidteo.go.th)  
 2.4 เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Web For Share) 
 2.5 ระบบการทดสอบทางการศึกษา (ผ่านจอคอมพิวเตอร์) 
    2.6 ระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - exsam) 
3. ด้านการให้บริการ  
 3.1 ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงศกึษาธิการ/สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ สํานักงาน  
 3.2 ระบบ Call Center  
    3.3 ระบบงานสารสนเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

1) ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) 
2) ระบบงานทะเบียนนักเรียน สําหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) 
3)  ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน (PEIL)/  
4) ระบบบูรณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน (PEDC)/  
5) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (PSDS)/  
6) ระบบเอกสารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS)/  
7) ระบบบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนออนไลน์ (PSFS)/  
8) ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (ระบบ Opec.Ac53)   
9) App สช. On mobile 
10) ศูนย์การเรียนรูด้้วยระบบดิจิทลั สช. (Opec Digital Learning Center) 
11) ระบบจัดการข้อมลูปอเนาะ ตาดีกา และสอนศาสนาอิสลาม(PLS) 
12) ระบบศูนย์บริการการศึกษาเอกชนออนไลน์ (PESO)  
13) ระบบงานทะเบยีนสําหรับโรงเรียนเอกชน (Regis) 

3.4 ระบบบริการออกรหสัประจําตัวสาํหรับผูไ้มม่ีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ระบบ G) 
3.5 ระบบรายงานผลการดําเนินงานดา้นยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) 
3.6 ระบบดูแลและตดิตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CASTAS) 

    3.7 ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (NDLP) 
 3.๘ ระบบตอบข้อร้องเรียนผ่านเวบ็ไซต์  
 3.๙ วิทยุศึกษา FM92MHZ,AM1161KHz)  
 3.๑๐ สถานีวิทยโุทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)  
 3.๑๑ สารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.๑๒ สารสนเทศสํานักงาน ก.ค.ศ.  
 3.1๓ ระบบทะเบียนประวตัิของผูเ้ข้ารับการพัฒนา 
   ๓.๑๔ เว็บไซต์เน็ตประชารัฐ (https://netpracharat.com/News/NewsPr/AllNews.aspx) 
   ๓.๑๕ Youtube ศธ. https://www.youtube.com/channel/UCgV507eQsLJcV0WiBtsSh1A) 
   ๓.๑6 ระบบสืบค้นคณุวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
   ๓.๑7 ระบบประเมินวิทยฐานะใหม่ (DPA) 
   3.18 ระบบบริหารจดัการข้อมลูครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ API 

 

http://regis.opec.go.th/
https://peil.opec.go.th/
http://pedc.opec.go.th/
http://psds.opec.go.th/
http://edms.opec.go.th/
http://psfs.opec.go.th/
https://netpracharat.com/News/NewsPr/AllNews.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCgV507eQsLJcV0WiBtsSh1A


 ๑๕ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

อุปกรณ์ 

1. จานดาวเทียม และเครื่องรับโทรทัศน์    
2. รถให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่    
3. เครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Access point)  
4. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ   
5. เครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Ethernet Switch)   
6. อุปกรณ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์     
7. เครื่องฉายดาวเคลื่อนที่     

 
 
 

     
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 

และข้อบังคับท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจที่ ๑ :  
ส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร 
และจัดการ ศึกษาแบบบรูณาการ
ทุกระดับทุกพ้ืนท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 
พันธกิจที่ 2 :  
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจที่ 3 :  
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 
 
พันธกิจที ่๔ : 
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคลและ

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
    พ.ศ. 2560 - 2579 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

     ผู้รักษาการตามกฎหมาย   
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

2. พระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการดำเนินการ 
    ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
    ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
    สํานักนายกรัฐมนตร ี
    ผู้รักษาการตามกฎหมาย - 

 

3. พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
    สํานักนายกรัฐมนตร ี
    ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตร ี

 

 4. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
    สํานักนายกรัฐมนตร ี
    ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรี- 

 

5. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
    ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
    สํานักนายกรัฐมนตร ี
    ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตร ี

 

(5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ 



 ๑๖ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาทักษะที่จําเป็น 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร  
    ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
    สํานักงาน ก.ค.ศ. 
    ผู้รักษาการตามกฎหมาย   

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

7. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยุฐานะและเงิน 
    ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
    สํานักงาน ก.ค.ศ. 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย   
 นายกรัฐมนตร ี

 

8. พระราชบัญญตัิส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
สํานักงาน กศน. 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย   

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

9. พ.ร.บ.ระเบยีบข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
    ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
    สํานักงาน ก.ค.ศ. 
    ผู้รักษาการตามกฎหมาย   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 

๑0. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
  ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
 ผู้รักษาการตามกฎหมาย   
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑1. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ 
      คนพิการ พ.ศ. 2551 

  ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ผู้รักษาการตามกฎหมาย   
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

12. พระราชบัญญัตโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  
      และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

       ผู้รักษาการตามกฎหมาย   
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 



 ๑๗ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

13. พระราชบัญญัตมิาตรการของฝ่ายบริหาร 
      ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  
      (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
สํานักงาน ป.ป.ท. 

  ผู้รักษาการตามกฎหมาย นายกรัฐมนตร ี

 

14. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
      พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
สํานักงาน ก.พ. 

      ผู้รักษาการตามกฎหมาย  นายกรัฐมนตร ี

 

15. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
      พ.ศ. 2562 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ผู้รักษาการตามกฎหมาย - 

 

16. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 
  ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

       ผู้รักษาการตามกฎหมาย   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

17. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ผู้รักษาการตามกฎหมาย     
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (พัฒนาสังคมและ  
 ความมั่นคงของมนุษย์/ศึกษาธิการ/
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงยุตธิรรม) 

 

18. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
      การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
  ผู้รักษาการตามกฎหมาย  

 

19. พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล 
      พ.ศ. 2562 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

20. พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
      พ.ศ. 2540 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักนายกรัฐมนตรี 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี  

 



 ๑๘ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

21. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
      พ.ศ. 2562 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงศึกษาธิการ 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

22. พระราชบัญญัติการบรหิารงาน และการให้  
      บริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      นายกรัฐมนตรี 

 

23. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
      ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
       นายกรัฐมนตรี 

 

24. พระราชบัญญัติธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
      พ.ศ. 2544 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี 

 

25. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ  
      คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ   
      และสังคม  

 

26. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
      บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
       ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย  - 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 

27. กฎกระทรวงการขอรับใบอนญุาตให้จัดตั้ง 
      โรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการและ 
      การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจดัตั้ง 
      และการกําหนดขนาดทีด่ินที่ใช้เป็นที่ตั้ง 
      ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 



 ๑๙ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

28. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ง 
      โรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

29. กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับ 
      การประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

30. กฎกระทรวงกําหนดคณุสมบตัิและลักษณะ 
      ต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ 
      พ.ศ. ๒๕๕๓ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงศึกษาธิการ 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓1. กฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียน 
       และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

ส่วนราชการผู้ออก/เจา้ของกฎหมาย  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

      ผู้รักษาการตามกฎหมาย   
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

32. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ 
      รักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริม 
      โรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
       เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

 

33. ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
      ว่าด้วยคณะกรรมการคุม้ครองการทํางานและ 
      ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ําของผู้อํานวยการ ครู  
      และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
      พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 



 ๒๐ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

34. ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
      ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพ 
      การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ี 
      จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

35. ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
      ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สําหรบัคร ู
      โรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

36. ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
      ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจดัตั้ง 
      สาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

37. ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน  
      ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรยีนเอกชนเพื่อให้มี 
      เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
      ใช้ในการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนโรงเรียน    
       เอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

38. ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
      วาด้วยการยื่นอุทธรณ์ การรบัอุทธรณ  
      วิธีพิจารณาอุทธรณ และกําหนดเวลา 
      พิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 



 ๒๑ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

39. ระเบยีบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
      และประเมนิผลการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
      และแผนการปฏริูปประเทศ พ.ศ. 2562 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
       ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

40. ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัล 
      พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และ 
      สถานศึกษา พ.ศ. 2555 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

      ผู้รักษาการตามกฎหมาย   
      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔1. ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  
       การตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบ 
      และประเมินผลการจัดการศกึษา พ.ศ. 2560 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย   

      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔2. ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
      พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
สํานักงาน ก.พ. 

      ผู้รักษาการตามกฎหมาย   เลขาธิการ ก.พ. 

 

๔3. ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
      ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
      ระหว่างประเทศ  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงการคลัง 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย ปลัดกระทรวงการคลัง 

 

๔4. ระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการจดัซื้อ 
      จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงการคลัง 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย ปลัดกระทรวงการคลัง 

 

45. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
      พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงการคลัง 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย ปลัดกระทรวงการคลัง 

 



 ๒๒ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

46. ระเบยีบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสง่เสริม สนับสนุน 
      ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรอืปฏิบัติงานวิจัย 
      และพัฒนา พ.ศ. 2552 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย :  
      สํานักงาน ก.ค.ศ. 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

 

47. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยพานักเรยีน 
      และนักศึกษาไปนอกสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงศึกษาธิการ 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

48. ระเบยีบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัต ิ
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      พ.ศ. 2555 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   

สํานักงาน ก.ค.ศ.  
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียน 
ประวัติข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2564 
 

49. ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง 
      ราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น 
      ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      กระทรวงการคลัง 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
       ปลัดกระทรวงการคลัง 

 

50. ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง 
      ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ
      กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
       กระทรวงการคลัง 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      ปลัดกระทรวงการคลัง 

 

51. ระเบยีบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี  
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย         
      สํานักงบประมาณ 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

 

http://www.reo17.moe.go.th/file/law64/statute/order/student_out48.pdf
http://www.reo17.moe.go.th/file/law64/statute/order/student_out48.pdf


 ๒๓ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

52. ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร 
      ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
       กระทรวงศึกษาธิการ 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย   
       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 
 

53. ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการเช่ือมโยง 
      ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสส์ําหรบัการนําเข้า การส่งออก  
      การนําผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักนายกรัฐมนตร ี
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย   นายกรัฐมนตรี 

 
 
 

54. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การรับรอง 
      การยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อ 
      การศึกษาและการวิจัย ตามประกาศกระทรวง  
      การคลัง เรื่อง การลด อัตราอากร และการยกเว้น 
      อากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนด 
     พิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.2530 (ฉบับที่  20)  
      ลงวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย : 
       กระทวงศึกษาธิการ 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย :  
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

55. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง 
      ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกนัและแก้ไขปญัหา 
      ยาเสพติด ประจาํปี 2564  
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย : 
       กระทรวงศึกษาธิการ 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

56. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑการอุดหนุนทางการเงินและให  
      ความชวยเหลือด้านอ่ืนให แกโรงเรียนเอกชน  
      สอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดําริ  
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 



 ๒๔ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

57. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑการอุดหนุนทางการเงินเปน 
      คากอสราง และปรับปรุงอาคารเรยีนของ 
      โรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

58. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่า   
      ทดแทนกรณีผู้อํานวยการ คร ูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา ตายหรือสาบสูญเนื่องจาก 
      การปฏิบัติหน้าที่ หรือทํางานให้แก่โรงเรียน 
      ในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

59. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา  
      คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
      (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

60. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการอุดหนุนเพื่อพัฒนา 
      โครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ และสื่อ อุปกรณ 
      การเรียนการสอน ใหแกโรงเรียนในระบบ 
      และโรงเรียนนอกระบบที่สอนศาสนาอิสลาม 
      ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

61. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงิน 
      อุดหนุน เพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรยีน 
      ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 



 ๒๕ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

62. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรบัเงินอุดหนุน 
      เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ 
      สว่นราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

63. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้เงินอุดหนุนโครงการ 
      ขยายผลการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
      ในโรงเรียนเอกชน 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

64. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้เงินอุดหนุน 
      เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

65. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงิน 
      จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สําหรับ 
      โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามภาคใต ้
      ด้านการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมอาคารเรยีน 
      อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์การเรยีน 
      การสอนตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

66. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรร 
      เงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย ์
      การศึกษาอิสลามประจํามสัยดิ (ตาดีกา)  
      และค่าบริหารจดัการมัสยดิ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 



 ๒๖ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

67. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์การใหเ้งินอุดหนุนเพื่อพัฒนา 
      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดหาสื่อและ 
      อุปกรณ์ การเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน 
      การกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียน 
      เรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

68. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงิน 
      เป็นค่าก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารเรยีน 
      ของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

69. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทุเลา 
      การปฏิบัติตามคําสั่ง เพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

70. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการอุดหนุน  
      เป็นคาอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

71. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงิน 
      เป็นค่าสื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนการกศุล 
      พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 



 ๒๗ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

พันธกิจ / ภารกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่มกีารทบทวน ปรับปรุง  
หรือการออกกฎหมายใหม่ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

72. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      และประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

      ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
      เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 

73. ข้อบังคับสภากาชาดไทย 
ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย  
สภากาชาดไทย 

      ผู้รักษาการตามกฎหมาย - 

 

74. การขอยกเว้นอากรนําเข้า วัสดุการศึกษา 
      วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย   
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 

75. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย 
      พ.ศ. 2563 – 2565 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย  - 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 

76. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 – 2570 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย  - 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 

77. แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งและพัฒนากําลังคน 
      ภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
      พ.ศ. 2561 – 2565 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย  - 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 

78. นโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยการพัฒนา 
      ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 –  
      2580 
      ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย  - 
      ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลเพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2563 – 2565 
ส่วนราชการผู้ออก/เจ้าของกฎหมาย: 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

79. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว17  
      ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 
      หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21  
      ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.3/ว 9 ลงวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2564 /ที่ ศธ 
0206.3/ว 10 ลงวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2564/ ที่ ศธ 
0206.3/ว 11 ลงวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2564 
/ที่ ศธ 0206.3/ว 12 ลงวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2564 

 
 

 



 ๒๘ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 

 โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะดังนี้ 

       สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดโครงสร้าง ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติ 
เป็นการเฉพาะ 3 หน่วยงาน หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 11 หน่วยงาน หน่วยงานภายในตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 6 หน่วยงาน หน่วยงานในต่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี 1 หน่วยงาน และหน่วยงานที่จัดตั้ง
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 95 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น จํานวน 116 หน่วยงาน  

 การกํากับดูแลองค์การ  
  1) ด้านกํากับดูแลการใช้เงิน (งบประมาณ) : กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ   
  2) ด้านการกํากับดูแลบุคลากร : สํานักงาน ก.พ.  
  3) ด้านกํากับดูแลการปฏิบัติงาน : สํานักงาน ก.พ.ร.   
  4) ด้านกํากับดูแลการตรวจสอบ : สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ.  
      รวมทั้งได้แต่งตั้งบุคลากรจากองค์การ สํานัก/หน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สําหรับการ

ตรวจประเมินภายใน มีการกํากับดูแลองค์การที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน คณะกรรมการระดับกระทรวงเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามทุจริต มีคณะทํางานเพื่อพิจารณาจัดทําข้อเสนอนโยบายและแผน คณะกรรมการติดตาม
และกํา ก ับ  ด ูแล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านงบประมาณมีกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะทํางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ดําเนินการ  
ด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี การปกป้องผลประโยชน์ และด้านธรรมาภิบาล มีคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวงทําหน้าที่ สอบทาน ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ๑. ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ 
และส่วนราชการที่ก ากับมีลักษณะ ดังนี้  

       1.๑ ระบบการวางแผน  
    ๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ มีการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สป.  
    ๒) แผนและงบประมาณที่มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
    ๓) บริหารจัดการ มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงศึกษาธิการ  
    ๔) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนา ประเทศ ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาส 
ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
    ๕) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
    ๖) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดผู้ติดยาเสพติด 
 

ข.                 ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร 

(๖)  โครงสร้างองค์การ 

และข้อบังคับ 



 ๒๙ รายงานลกัษณะส าคญัขององคก์าร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

   ๑.2 ระบบการรายงาน ติดตาม ประเมินผล  
    ๑) การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
    ๒) รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
    ๓) การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
    ๔) ระบบรายงาน eMENSCR ของกลุ่ม ป.ย.ป. รายงานการดําเนินการของกระทรวง 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และระหว่างกระทรวง)  
   ๑.3 ระบบการตรวจสอบ  

         1) การตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการดําเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านสารสนเทศ ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการให้บริการ 

  2) การประเมินความโปร่งใส (ITA) การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(คะแนนรวม 88.95) ผ่านการประเมิน ระดับ A 

   ๑.4 การมอบหมายงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติราชการในรูปแบบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
และคณะท างานการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
  



 

 

๓๐ 
ร
า
ย
งา
น
ล
กั
ษ
ณ
ะ
ส
 าค
ญั
ข
อ
งอ
งค
ก์
า
ร
 ส
 า
นั
ก
งา
น
ป
ล
ดั
ก
ร
ะ
ท
ร
ว
งศึ
ก
ษ
า
ธิ
ก
า
ร
 ป
ร
ะ
จ
 าปี
งบ
ป
ร
ะม
า
ณ
 พ
.ศ
. 2

5
6
5
 

 

                              

                     

-                                          
-                                                        
-                                                                            
-                                     
-                                                                    
-                                                     
-                                                                       

                        
              
                           
                

                     
                

                           
                  

                        
           
           
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               ยธ                          ท   ศึ ษ ธ     

             ้อ                  ทุ          พฤ     อ          ท   ศึ ษ ธ     

               ห        ทศ        ท    

                    ู                        ห      ุ     ท     ศึ ษ  

                 อ                      ท   ศึ ษ ธ     

                        อ                      ศึ ษ ขอ    ท   ศึ ษ ธ     
                                           ท     พ ฒ   ุ ภ พ      ห        ภ    ฐ 
  ขอ                 ท   ศึ ษ ธ     

                                  ฏ           ขอ           ใ    ท   ศึ ษ ธ     

ระบบการก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกรมบริการ ซึ่งมีบทบาทในการปฏิบัติงาน ไดแก 1) บทบาทระดับกระทรวง มีภารกิจหลักในการเปนแกนกลาง 
การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายสูการปฏิบัติในพ้ืนที่  2) บทบาทในฐานะกรม มีภารกิจหลักในการอํานวยการ และสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวง  
และส่วนราชการในสังกัด การบริหารจัดสรรทรัพยากรเพ่ือหน่วยงานในสังกัด ใช้ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย โดยมีผู รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการ 
และความคาดหวังที่แตกต่างกัน จึงได้กําหนดแนวทางและวิธีการสื่อสาร 

ผลผลิต/บริการ ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ช่องทาง 

และวิธีการสื่อสาร 
1. ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในระดับภูมิภาค 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาค 
3. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 
5. แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน 
6. แผนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7. คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
8. หลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา 
9. การเทียบโอนผลการเรียน 
10. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
11. การเทียบระดับการศึกษา 
12. คุณภาพของภาคีเครือข่าย 
13. การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  

 และผูม้ีความสามารถพิเศษ 
14. ระบบบรหิารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 
15.  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน 
16.  ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและ  

 บุคลากรทางการศึกษา 
17.  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับบริการ 1. หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ/ 
    เอกสารราชการ 
2. Call Center/e-mail/Line Group 
3. โทรศัพท์/ โทรสาร 
4. สื่อมวลชน 
5. เว็บไซต์ของ ศธ. ww.moe.go.th  
     สป.ศธ.  www.ops.moe.go.th  
      สนย. www.bps.moe.go.th   
     สํานักงาน กศน. www.nfe.go.th  
    สํานักงาน ก.ค.ศ. otepc.go.th 
     ศทก. www.bict.moe.go.th 
     สํานักงาน สช. ww.opec.go.th 
6. ศูนย์บริการประชาชน ศธ.        

     www.1579.moe.go.th 
 7. สายด่วน 1579/1660/1693 

     8. Application สช. On mobile 
 9. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. 
10. Facebook ผู้บริหาร/ 
     เพจ ศธ. 360 องศา 

11. YouTube ศธ. 360 องศา 

1. หน่วยงาน/สถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ   

1. ประสิทธิภาพคุณภาพ เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้  
2. บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย 

2. ผู้บริหารระดับสูง 1. การวางแผน การบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูงต้องมีข้อมูลทีม่ีความถูกตอ้ง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมยั 
เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน และตอบสนองต่อนโยบายฯ 

2. ระบบข้อมลูที่ผู้บรหิารใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว 
3. ข้าราชการ ข้าราชการ ครู/

ผู้สอน บุคลากรทางการ
ศึกษา/ผูร้ับใบอนุญาต
ผู้บริหาร ผู้จดัการ 
ผู้อํานวยการ โต๊ะครู/ 
ผู้ช่วยโต๊ะคร ู

1. เสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ/การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 
4. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว/การให้บริการ 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. มีจุดบริการข้อมูลที่สืบค้นด้วยตนเองได้พร้อมขั้นตอนการใช้ 

4. นักเรียน นักศึกษา ผูเ้รียน  1. คุณภาพการศึกษา การเข้าถึงการศึกษา 
2. หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
3. ปรับเปลี่ยนสื่ออินเทอร์เน็ตให้มีคุณภาพ 
4. มีอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วถึง 
5.  ค้นหา (Content) บนเว็บไซต์ที่ง่ายและสะดวก 

 

(๗)  ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

และข้อบังคับ 

http://www.bict.moe.go.th/
http://www.1579.moe.go.th/


 

 

๓๓ 
ร
า
ย
งา
น
ล
กั
ษ
ณ
ะ
ส
 าค
ญั
ข
อ
งอ
งค
ก์
า
ร
 ส
 า
นั
ก
งา
น
ป
ล
ดั
ก
ร
ะ
ท
ร
ว
งศึ
ก
ษ
า
ธิ
ก
า
ร
 ป
ร
ะ
จ
 าปี
งบ
ป
ร
ะม
า
ณ
 พ
.ศ
. 2

5
6
5
 

ผลผลิต 
ผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ช่องทาง 
และวิธีการสื่อสาร 

 5. ภาคส่วนของสังคม เช่น 
บุคคลครอบครัวชุมชน  
องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ 

1.  เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.  มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3.  ควรจัดทําเอกสารเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน ทันเวลาและพร้อมใช้ 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ผู้ปกครอง 1. คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน 
3. นักเรียน เก่ง ดี มสีุข 
4. ผู้เรยีน/ ผูร้ับบริการ มีคณุภาพชีวติที่ด ี

2. สถานประกอบการชุมชน
และสังคม 

1. คุณภาพของผู้เรียน/ผูร้ับบริการ สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ด้านผู้เรียนผู้รับบริการของ กศน. 

2. ความรู้ทางวิชาการทักษะการปฏบิัติงานพฤติกรรม (คุณธรรม
จริยธรรม) และคุณภาพชีวิต 

3. คุณภาพของบริการ  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวก 
กระจายทั่วถึง สอดคล้องกับปัญหาสังคม 

3. สถานศึกษาของรัฐ 
และเอกชน 

1. ข้อมูลที่ถูกต้อง 
2. ได้รับการสนบัสนุนทรัพยากรที่เพยีงพอและทั่วถึง 
3. บุคลากรที่มสีมรรถนะ 
4. การรับรองมาตรฐานภายใน และภายนอก 

4. หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

1. การให้เกียรติ และไดร้ับการยอมรบั  
2. มีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
3. การบริการที่ด ี
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ส่วนราชการ/ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
กลไกลที่ส าคัญ 

ในการสื่อสารระหว่างกัน 
1. องค์กรและหน่วยงาน

ภายในสํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ  

1. การจดัทํา นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการ  
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. การกําหนดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
4. การพัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
5. การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา               
6. การศึกษาวิจยัทางการศึกษา  
7. การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัตริาชการ (มาตรา 44) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ รอบท่ี 1 และรอบที่ 2  

8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนเร่งรดัติดตามการปฏิบัติงาน 
9. การบริหารงานบุคคลสําหรับขา้ราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1. ทันเวลา ถูกต้อง เที่ยงตรง และมมีาตรฐาน 
2. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ 

โปร่งใสตรวจสอบได ้
3. จัดทํากรอบการประเมินผลตามคํารับรองเสร็จสิ้น

ภายในไตรมาส 1 
4. ประชุมชี้แจงและเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด

เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 
5. ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (มาตรา 44) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. รอบที่1 ภายในสัปดาห์ที่ 3  
ของเดือนมีนาคม และรอบที่ 2 ภายในสัปดาห์ที่ 3  
ของเดือนสิงหาคม 

1. การศึกษาวิเคราะห ์
2. การติดตามประเมินผล 
3. สอบถาม รับฟังความคดิเห็น 

การสํารวจความต้องการ 
4. สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ประชาสมัพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ 

เช่น Call center และเว็บไซต์ 
6. การนิเทศตดิตามผล 
7. การจัดเวทีประชาคม 
8. ตู้รับฟังความคิดเห็น 
9. ประชุมสมัมนา 
10. การรับเรื่องร้องเรียน  

ร้องทุกข์ งานสายด่วน
การศึกษา 1579 หรือทาง
เว็บไซตโ์ดยศูนย์บริการ
ประชาชน
www.1579.moe.go.th 

11. สายด่วน กศน. 1660 
(www.nfe.go.th) 

12. สายด่วน สช. 1693 
(www.opec.go.th) 

13. ระบบประสานงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์  
(BPSI Innovation) 

2. องค์กรและหน่วยงาน
นอกสํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
2.1 หน่วยงานใน ศธ.  

และหน่วยงานในกํากับ 
ของฝ่ายบริหาร 

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาํเนินงานจัดการศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาครู และ บุคลากรทางการศกึษา 
4. การบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม 
6. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษานอกระบบ  
7. การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการ  
8. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ทันเวลา 
2. ถูกต้อง เที่ยงตรง 
3. การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
 

  

 

(8)  ส่วนราชการหรอืองคก์ารที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 

 

และข้อบังคับ 
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ส่วนราชการ/ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
กลไกลที่ส าคัญ 

ในการสื่อสารระหว่างกัน 
2.2 หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ 
ภาคส่วนต่างๆ  
ของสังคมที่เป็นภาคี
เครือข่าย ท้ังภาครัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  
และเอกชน  

1. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานจัดการศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาํเนินงานจัดการศึกษา 
4. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
5. พัฒนาครู และ  บุคลากรทางการศึกษา 
6. การบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
7. บริหารจดัการหนี้สินคร ู
8. การสนับสนุน งบประมาณ และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
9. การจัดทําระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 
10. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

1. ทันเวลา ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. คุณภาพมาตรฐาน 
 4. ส่งมอบข้อมูลตรงตามระยะเวลาทีก่ําหนดร่วมกัน 
 

 

     
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สภำวกำรณข์ององคก์ำร 

: สภำวะกำรณเ์ชิงยทุธศำสตร ์
 
 

 

๒ 



 

 

๓๗ 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 

 การแข่งขันภายในประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน Ordinary National Education Test (O – NET) 
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2564  

คูเ่ทียบ ประเด็นเทียบเคียง/ 
การแข่งขัน ผลการด าเนินงาน  

สพฐ. การเปรยีบเทียบ 
ผลการสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา พ.ศ. 256๔ 

ระดับชั้น/ วิชา สพฐ. ส านักงาน สช. ผลลัพธ ์
(ป. 6)    
ภาษาไทย 47.17 53.25 สูงกว่า 
ภาษาอังกฤษ 33.65 49.92 สูงกว่า 
คณิตศาสตร ์ 35.23 39.85 สูงกว่า 
วิทยาศาสตร ์ 32.68 36.37 สูงกว่า 
(ม. 3)    
ภาษาไทย 50.67 49.56 ต่ํากว่า 
ภาษาอังกฤษ 29.60 33.49 สูงกว่า 

  คณิตศาสตร ์ 23.68 24.21 ใกล้เคียง 
  วิทยาศาสตร ์ 31.03 31.12 ใกล้เคียง 
  (ม. 6)    
  ภาษาไทย 44.65 41.35 ต่ํากว่า 
  สังคมศึกษา 35.83 34.47 ต่ํากว่า 
  ภาษาอังกฤษ 23.42 26.42 สูงกว่า 
  คณิตศาสตร ์ 19.40 19.78 ใกล้เคียง 
  วิทยาศาสตร ์ 27.70 27.45 ใกล้เคียง 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานได้สะท้อนและส่งผลต่อการดําเนินการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับชั้น ป.6 พบว่า การศึกษาภาคเอกชน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ทุกวิชา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ สูงกว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. ระดับชั้น ม.3 พบว่า การศึกษาเอกชน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
    ๑) รายวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับที่ สูงกว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๒) รายวิชาภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับที่ ต่ํากว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๓) รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับที่ ใกล้เคียง ค่าคะแนนเฉลี่ย 
        ของการศึกษาข้ันพื้นฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 
 

ก.       สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั 

(๙)  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

และข้อบังคับ 



 

 

๓๘ 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

3. ระดับชั้น ม.6 พบว่า การศึกษาเอกชน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
    ๑) รายวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับที่ สูงกว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๒) รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับท่ี ตํ่ากว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา 
        ขั้นพ้ืนฐาน 
    ๓) รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับที่ ใกล้เคียง ค่าคะแนนเฉลี่ย 
        ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 การแข่งขันภายนอกประเทศ  
 

      สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานขับเคลื่อนงาน
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลต่อการศึกษาของประเทศไทย กําหนดคู่เทียบในการแข่งขัน 
ด้านการศึกษาในระดับประเทศ คือ 

1. การเปรียบเทียบผลการประเมิน PISA (Programme for International Student Assessment) 
กับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สสวท จัดสอบทุก ๆ ๓ ปี โดยเทียบมาตรฐานกับองค์การเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) 

ประเภท 
การแข่งขัน คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขัน ผลการด าเนินงานในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

การเปรยีบเทียบผล
การประเมิน 
PISA (Programme 
for International 
Student 
Assessment) 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร ์

1. การจัดช่วงลําดับ 
การรู้ใน 3 เรื่อง 

ผลการ
ประเมิน 

ประเทศไทย สาธารณรฐั
สิงคโปร ์

ค่าเฉลี่ย 
(OECD) 

 2. ผลการประเมิน  
PISA 2018 ค่า

คะแนน อันดับ ค่า
คะแนน อันดับ 

การอ่าน 393 57 549 2 487 
คณิตศาสตร ์ 419 54 569 2 489 
วิทยาศาสตร ์ 426 52 551 2 489 

 

 ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างอายุ  15 ปี  จํานวน 600,000 คน จาก 79 ประเทศ/ 
เขตเศรษฐกิจ ประเทศกลุ่ม (OECD 35 ประเทศ,ประเทศเข้าร่วม 37 ประเทศ) และเป็นการจัดสอบด้วย
คอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ (Computer – Based Assessment : CBA) เป็นครั้งแรกในจํานวนนี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของนักเรียนไทย จํานวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนทุกสังกัดการศึกษามีผลการประเมิน PISA 2018   
โดยมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เข้าร่วมการประเมิน ๒๐ โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วม จํานวน ๖๖๐ คน ดังนี้ 

➢ การรับรู้เรื่องการอ่าน ประเทศไทยผลการประเมินมีค่าคะแนน 393 ต่ํากว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
มีค่าคะแนน 549 และมีค่าคะแนนต่ํากว่าค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน โดยโรงเรียน สช. มีค่าคะแนนการอ่าน 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ต่ําว่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD อยู่ที่ 412 คะแนน 

➢ การรับรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ประเทศไทยผลการประเมินมีค่าคะแนน 419 ต่ํากว่าสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ มีค่าคะแนน 569 และมีค่าคะแนนต่ํากว่าค่าเฉลี่ย OECD  489 คะแนน โดยโรงเรียน สช. มีค่าคะแนน
คณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ต่ําว่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD 436 คะแนน 

➢ การรับรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศไทยผลการประเมินมีค่าคะแนน 426 ต่ํากว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
มีค่าคะแนน 551 และมีค่าคะแนนต่ํากว่าค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน โดยโรงเรียน สช. มีค่าคะแนน
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ต่ําว่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD 4๔๓ คะแนน 

 



 

 

๓๙ 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวม ตั้งแต่การประเมินรอบแรกจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่าง
จากการประเมินรอบที่ผ่านมามากนัก แต่ค่าคะแนนด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ระบบการทดสอบการอ่านผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์แบบเต็มรูปแบบ ทําให้ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการสอบ ซึ่งมิใช่
อ่านไม่เข้าใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและควรนําผลสะท้อนจากคะแนน PISA มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือเตรียมแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2574 และควรสร้าง 
และวางระบบมาตรฐานการสอนที่มีคุณภาพและยกระดับการสอนให้สูงขึ้น 

2. จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (18 th International Mathematics and Science Olympiad ( IMSO) for Primary 
School Students (Virtual Edition) Indonesia) ดําเนินการคัดเลือกและส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์  

    ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ๒ วิชา ซึ่งได้รับรางวัล รวม ๒๓ รางวัล (๒๓ เหรียญ)  
ได้แก่ เหรียญทอง ๑ รางวัล / เหรียญเงิน ๑๒ รางวัล / เหรียญทองแดง ๑๓ รางวัล ในวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 
จํานวน 5 โรงเรียน รางวัล 1 เหรียญทองแดง จํานวน 4 โรงเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษานักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน จํานวน 4 โรงเรียน  
รางวัล 1 เหรียญทองแดง จํานวน 1 โรงเรียน และเกียรติบัตรชมเชย (เข้าร่วมการแข่งขัน) จํานวน 1 โรงเรียน 

ผลการดําเนินงานการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในระดับ
ประถมศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ที่มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมสากลมากข้ึน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

๓.  การแข่ งขั นคณิ ตศาสตร์ โ อลิ มปิ ก ระหว่ า งประ เทศ ประจํ าปี  2564 ( IMO 2021)  
ซึ่งเป็นการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์จากประเทศไทย โดยมีสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศเจ้าภาพ  
ผู้แทนประเทศไทย IMO จํานวน 6 คน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ทําคะแนน
รวมได้ ๑๒๑ คะแนน จาก ๑๐๗ ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน  

ผลการดําเนินงานการการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึง 
คุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่มีการพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมระดับสากลมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๐ 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

    
 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการและของประเทศ 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ คือ 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกดิขึ้น 

การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

โอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 

แผนงาน/ยุทธศาสตร ์
ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลากร 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  
    ปัญหาด้านความแตกต่างทาง 
    รายได้และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ใน 
    ระดับสูงที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ํา 
    ทางด้านรายได้ของประชาชน  
    รวมถึงส่งผลกระทบถึงรายได้ 
    ของผู้ปกครองที่อาจส่งผลต่อ 
    การตัดสินใจในการเลือกรับบรกิาร   
     ทางการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน  

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุชน 
: โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
เป็นช่องทางการเผยแพร่
และจําหน่วยผลิตภัณฑ์ 
ของชุมชน และติดตามผล
การดําเนินงานผ่านระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ (DMIS) 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนา 
    แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง 
    ศักยภาพทรัพยากร 
    มนุษย์ให้มีคุณภาพ  
2. ยุทธศาสตร์สร้ า ง 
    โ อกาสและคว าม 
    เ ส ม อ ภ า ค ท า ง   
    การศึกษา 

- แ ผ น พั ฒน า การ 
ศึ กษานอกระบบ 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (๒๕๖๑-
๒๕๗๙ 
-  แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการ ประจําปี 
สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาเอกชน 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง 
    ของประชากร  
    อัตราการเกิดของประเทศไทย 
    น้อยลง ทํ าให้ประชากรวัยเด็ก 
    ห รื อ วั ย เ รี ย นลดลง  ส่ ง ผ ล ใ ห้    
    โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร   
    เปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ สั งคมสู งวัย 
    อย่างสมบูรณ์และกําลังมุ่งหน้าเข้า   
    สู่ สั ง ค ม สู ง วั ย ร ะ ดั บ สุ ด ย อ ด  
    (Super-aged Society)  
    ภายในปี 2574 และมีจํานวน 
    แรงงานลดลงเร่ือย ๆ ทําให้มีอัตรา  
    การพึ่งพิงหรือการที่วัยแรงงาน 
    ต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงวัย 
    สู งขึ้ นแนวโน้มที่ จะมีนัก เรียน 
    ที่เข้าเรียนในระบบการศึกษาลดลง 

๑. พัฒนาระบบกําหนดรหัส 
     ประจําตัวผู้เรียนเพื่อเข้า 
     รั บบริ การการศึ กษา  
     สําหรับผู้ ไม่มีหลักฐาน 
     ท า งทะ เบี ยนราษฎร 
     (G Code) 
๒. พัฒนาระบบบริหาร 
    จัดการเงินอุดหนุน (PSIS) 
๓. การจัดการศึกษา 
    ต ล อ ด ชี วิ ต สํ า ห รั บ 
    ป ร ะ ช า ชน ทุ กช่ ว งวั ย 
    พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม 
     ในการเตรียมความพร้อม 
    เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนา 
    แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง 
    ศักยภาพทรัพยากร 
    มนุษย์ให้มีคุณภาพ  
2. ยุทธศาสตร์สร้ า ง 
    โ อกาสและคว าม 
    เสมอภาคทางการ 
     ศึกษา 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
กา รพั ฒน า ระบบ
ราชการ 4.0 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(พ.ศ. 2564–๒565) 

3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย ี
    ดิจิทัลแบบก้าวกระโดด  
    ส่งผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
    การเรียนรู้และวิถีการดําเนินชีวิต 
    การปรับระบบการทํางาน 
    ให้ทันสมัยปรับรูปแบบการทํางาน 
    ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
    การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน 

1. พัฒนาระบบการ 
    ให้บริการการขอหนังสือ 
    รับรองการจบหลักสูตร 
    ก า รศึ กษานอกระบบ 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ( ฉ บั บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ )  
    ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    (e-Service) 

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

 

แผนพัฒนาทั กษะ
ด้ า น ดิ จิ ทั ล ข อ ง
ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
บุคลากร สังกัด สป.
ศธ. พ.ศ. 2562 – 
2565  

(๑๐)  การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 

และข้อบังคับ 



 

 

๔๑ 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกดิขึ้น 

การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

โอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 

แผนงาน/ยุทธศาสตร ์
ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลากร 

    การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (เรียนออนไลน์), Mobile Learning  
    และการเรียนรู้แบบ On demand, 
    ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Internet of 
    Things (IOT), Cloud technology, 
    และ Big Data  

2. ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
    เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
    ขอ ง จั ง ห วั ด  ภ าคและ 
    ฐานข้อมูลกลางด้านการ 
     ศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
๔. ระบบประเมินวิทยฐานะใหม ่
    ( Digital Performance 
    Appraisal: DPA) ในการ 
    ประเมินวิทยฐานะครู 
    ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษา 
    ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์  แ ล ะ 
    ผู้บริหารการศึกษา 
 

 

 

 

  แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกัน 

  แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนราชการ 
   นอกส่วนราชการและจากต่างประเภทกัน 

ประเด็น แหล่งข้อมูลส าคัญเชิงเปรียบเทียบ 
และแหล่งข้อมูลเชิงแข่งขัน 

1. การแข่งขันภายในประเทศ  
• การเปรยีบเทียบผลการสอบ O-net  

(Ordinary National Education Test) 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 

2. การแข่งขันภายนอกประเทศ  
• การทดสอบ PISA  

(Programme for International Student Assessment) 
• การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลมิปิกระหว่าง

ประเทศ  ระดับประถมศึกษา International Mathematics 
and Science Olympiad for Primary School 2016  
(IMSO 2016) (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชน)  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับ
ประถมศึกษา ครั้งท่ี 22 “The Po Leung Kuk 22 nd 

Primary Mathmetics World Contest 2019 
(PMWC2019)” 

๑) เว็บไซด์ของประเทศสมาชิกองค์การ เพื่อความร่วมมือ 
    และพัฒนาเศรษฐกิจ  (Organization for Economic  
    Co-operation and Development หรือ OECD) 
๒) เว็บไซต์สรุปรางวัลนักเรียน IMSO 
๓) รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
๔) เว็บไซต์ขององค์กร Po Leung Kuk 
๕) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    (สสวท.) 

 
 

(11)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบ 
และข้อบังคับ 



 

 

๔๒ 
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 ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ประเด็น ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 
1. การแข่งขันภายในประเทศ 

การเปรยีบเทียบผล
การสอบ O-net 

ผลการประเมินการเปรยีบเทียบผลการสอบ (O-NET) 
ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถม ระดับมัธยมต้น  
และระดับมัธยมปลายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ข้อมูล O – NET ผู้เข้าใช้ต้องมี 
username และ password เท่านั้น 
แหล่งข้อมูลถูกจํากดัเฉพาะกลุ่ม 

2. การแข่งขันภายนอกประเทศ 

• การทดสอบ PISA  
(Programme for 
International 
Student 
Assessment) 

ผลการประเมินการทดสอบ PISA ใน ๓ เรื่อง ได้แก่  
การจัดอันดับ และผลการประเมิน จากเว็บไซด์ของประเทศ
สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and 
Development หรือ OECD) 

เ ป็ นการนํ า เ สนอภาพรวมทั่ ว โลก 
ของเว็บไซด์ต่างประเทศได้มีการอธิบาย 
รายละเอียด บอกภาพรวมของประเทศ 

• การแข่งขัน
คณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา  
IMSO 2021        
(สํานักงานคณะ 
กรรมการส่งเสรมิ 
การศึกษาเอกชน) 

ภาพรวมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลมิปิก
ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
สรุปผลการแข่งขันภาพรวมประเทศไทย โดยไดร้ับรางวัลทั้งสิ้น 
ได้แก ่
 - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
   (๑ เหรียญเงิน /1 เหรียญทองแดง)                
-  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

(1 เหรียญเงิน/ 1 เหรียญทองแดง) 
  - เกียรติบัตรชมเชย (เข้าร่วมการแข่งขัน)  

เป็นการนําเสนอภาพรวมการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ/เว็บไซด์ต่างประเทศได้
มีการอธิบายรายละเอียด บอกภาพรวม
ของการแข่งขันระหว่างประเทศ 

• การแข่งขัน
คณติศาสตร์โอลมิปิก 
ระหว่างประเทศ 
ประจําปี 2564 
(IMO 2021) ซึ่งเป็น 
การแข่งขันผ่าน
ระบบออนไลน์จาก
ประเทศไทย โดยมี
สหพันธรัฐรสัเซยี 
เป็นประเทศเจ้าภาพ 

  ภาพรวมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ผู้แทนประเทศไทย 
IMO จํานวน 6 คน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 
2 เหรียญทองแดง ทําคะแนนรวมได้ ๑๒๑ คะแนน จาก ๑๐๗ 
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน 

เป็นการนําเสนอภาพรวมการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ/เว็บไซด์ต่างประเทศ
ได้มีการอธิบายรายละเอียด บอกภาพรวม 
ของการแข่งขันระหว่างประเทศ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๓ 
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 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านพันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร มีดังนี้ 

บริบท 
แต่ละด้าน 

ประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความได้เปรียบ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านพันธกิจ  ุ ภ พ   ศึ ษ ขอ     ทศไทยท ่       ฤทธ ์ ่       

         ฉ  ่ย                         ท ้    
  ท  อ           O NET, N NET ท ่ย  ไ      ุ
  ้ ห  ย                           อ      
ข           ถ ใ     ข  ข   ้      ศึ  ษ  
ขอ     ทศไทย ( IMD)  ี ๒๕๖๔ อยู ใ อ     ท ่ ๕๖ 
    ๖๔     ทศ                 PISA 2018  
ขอ     ทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๒) อยู ใ อ     ท ่  ๖๖  
    ๗๙     ทศ    พ          ย ไทย        
 ่          ฉ   ่ ย ข อ      ท ศ        OECD  
ท ้  ้     อ        ศ    ์      ทย ศ    ์ 

1. มีความเชี่ยวชาญในการแปลงนโยบาย
กระทรวงสู่การปฏิบตัิ และบรูณาการ 
การจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

2. มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษา 
ในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการจัดการศึกษาเอกชน 

3. มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคล
และการพัฒนาข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายใน 
และภายนอกในการส่งเสรมิ สนับสนุน 
และการจัดการศึกษา  

๕. มีหน่วยงานท่ีออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
    หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการบริหาร 
    งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    และดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการเสริมสร้าง 
    โอกาสและยกระดับการศึกษาให้ครอบคลมุ 
    ทุกพื้นที่และเข้าถึง 
๗. นโยบายรัฐบาลให้ความสําคัญกับการ

เช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง
ในภาคธุรกิจ ในการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๘. นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีทําให้เกดินวัตกรรมแนวทาง 
    การจัดการเรียนรู้ STEM Education   
    เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนที่จําเปน็ในศตวรรษ

ที่ 21  

ด้านปฏิบัติการ      ้   ห ้  ท    ้    ท โ โ  ย     ท      
 ้     โ    ข้  ู ยุ อ    อ ์  ็        ่ย      
ขอ  ท โ โ ย อย        ็  (Digital Disruption)  
     Mobile Learning, AI, Internet of Things (IOT), 
Cloud technology     Big Data ท ่         
    ่ ย      พฤ            ย  ู้ ข อ   ู้    ย  
    ู       ท         ถึ     ู        ่ือ โย 
   ท       ห    ห   ย              ห   ย   
        ท ่   ้  อยู ใ ภู  ภ  ให้        ่ือ โย  
  ็  อ ภ พ 

ด้านความ
รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
 

 ั ห            ท    ยไ ้   ห  ้      ือ ท ่อยู  
ใ       ู         อ  ยไ ้ขอ  ู้    อ ใ          ใ 
  ือ          ท     ศึ ษ ,  ั ห       อย ๊ ซ
   ์ อ ไ ออ ไซ ์ภ ยใ     ทศ ู ขึ้    ฟื้ ฟู
ท  พย   ธ       ไ    ็ ไ      ้ ห  ยท  ให้ 
    ู    ่     ้อ ย     ั ห ท ้ ขย   ้     ย   พ ษ
ท  อ   ศ           ศึ  ษ  ึ   ้ อ  ถ  ย ทอ 
            ย  ู้   อ ุ   ษ์  ่     ้อ ให้    ู้   ย ,  
           ท         ใ     โ  ออ ไ  ์ข     
  ิ ใ    ย  ู้      ฟั    อย    ท้         ให้       
    ออ ท ่       ุ                ย ท        
        ้  ห ้ ท      พทย์         ธ    ุข
  ขึ้  ท  ให้          อ  ยุ ข ย โ ย  ฉ  ่ ย   ขึ้   

ข.          บรบิทเชิงยทุธศาสตร ์

 (12)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
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บริบท 
แต่ละด้าน 

ประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความได้เปรียบ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
อ              ้อย        ให้            ย ท ่     
      ขอ    .ศธ.                        
        ย  ็       ู ้ ูอ ยุใ  ี ๒๕๗๔     ทศไทย 
     ย  ็       ู้ ู อ ยุ      ุ ยอ  (Super Aged 
Society)  ึ            ุ ห    ู              
   ย  ู้ให้ท     ย พื่อพ ฒ    ็ ทุ       ย พ ฒ     
ย      ศ  ยภ พ  ย                  ศ  ยภ พ 
  ย ู้ ู อ ยุ  อ   อ   อ       ่ย     ใ ศ    ษ 
ท ่ ๒๑  อ        ถ      ์ใ  ั  ุ   ,  ถ      ์
    พ       ขอ โ     19 ท  ให้ภ           
ท   ศ ษฐ         ้อ         ่ย  ู      ถ       
(New Normal) 

ด้านทรัพยากร
บุคคล 
 

ท  ษ ขอ  ุ     ขอ    .ศธ.               ไ  ท   
          ่ย     ขอ  ท โ โ ย     ท  ,        
 ุ     ให   พื่อท  ท  ุ     ท ่  ษ ย ย  ไ   พ ย พอ
ห ือไ  ท          ้อ                          
    ย     พ ้อ ท  ษ     ท  ขอ  ุ        .  
อยู ใ      Pre Early  ึ      ็ ใ    ข     ื่อ    
 ฏ  ู ภ    ฐ อ       ท           ใ ้     ใ ยุ 
    ท     ศ    ษท ่ ๒๑     อ         ษ ย อ ยุขอ 
ข้                 
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 องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการรวมทั้งกระบวนการประเมิน 
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดําเนินการ เพ่ือให้เกิดผล
การดําเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ นําหลักเกณฑ์ PMQA  
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และบูรณาการการใช้เครื่องมือ เช่น PDCA / ADLI/ 
SWOT/ PEST Analysis/ SMART ในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม ขององค์กร อันนําไปสู่ 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดเป็นแผนงานโครงการ บริบทแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ 
ด้านความรับผิดชอบทางสังคม และด้านทรัพยากรบุคคล โดยนําระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน  
การวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สําคัญ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในองค์การ การให้บริการระบบ HR  การจัดการความรู้ (KM) และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
โดยให้ความสําคัญกับผลลัพธ์การดําเนินงานทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล รวมทั้งการเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการและประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
 

ระบบการปรับปรุง 
ผลการด าเนินการ
รวมท้ังกระบวนการ
ประเมินการปรับปรุง 
โครงการ 
และกระบวนการ 
ที่ส าคัญ 

           ในการปรับปรุงผลการดําเนินงานได้ใช้เครื่องมือมาปรับปรุงงาน เช่น Plan-Do-Check-Act/ Balanced 
Scorecard ผ่านตัวช้ีวัดและเป้าหมาย IPA (International Performance Agreement)  
การบูรณาการร่วมกับงานอื่น ๆ เช่น PMQA  การควบคุมภายใน  การลดขั้นตอน เป็นต้น ในการปรับปรุง
โครงการและกระบวนการที่สําคัญ ดังนี ้

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ จํานวน  

5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย  (1) ฐานข้อมูลประวัตินักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน (2) ฐานข้อมูลประวัติ
ข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (3) ฐานข้อมูลประวัติข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ 
และบุคลากรอื่ น  (4)  ฐานข้อมู ลรายละเอี ยดสถานศึกษาและหน่ วยงานทางการศึ กษา และ  
(5) ฐานข้อมูลประวัติผู้สําเร็จการศึกษา มีการบูรณาการการทํางาน เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ  
5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์  

2. แอพพลิเคช่ันกดดูรู้ที่ เรียน เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการศึกษาที่ครอบคลุมการใช้งาน 
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียน/ นักศึกษา ผู้ปกครองสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่จัดการศึกษา โดยแอพพลิเคช่ันได้มีการนําเสนอข้อมูล 6 กลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพื้นฐาน
สถานศึกษา (2) ข้อมูลภาพถ่ายสถานศึกษา (3) ข้อมูลแผนการรับสมัครนักเรียน (4) ข้อมูลโรงเรียนยอดนิยม 
หรือแข่งขันสูง (5) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ (6) ข้อมูลการแนะแนวการงานอาชีพและการศึกษาต่อ โดยแอพพลิเคช่ัน
ได้เพิ่มความสามารถ ในการนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการอ่านออกเสียง (Text to Speech) สําหรับผู้พิการทางสายตา
หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการอ่าน และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลสถานศึกษาจากระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์   
(Social Network) ซึ่งได้เผยแพร่ เพื่อใช้งานผ่าน Apple App Store และ Google App Store   

 

 (13)  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 
 

ค.          ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ

ด าเนินการ 



 

 

๔๖ 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 ๓ .  บริ การข้ อมู ลผ่ านระบบ EDC (Education Data Center)  https: / /edc.moe.go. th/  
เป็นระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้เรียน 
และบุคลากรในสังกัด พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับองค์กรหลัก โดยระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานมีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 
แบบ Near Real Time เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด  
               ๔. แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP)  เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูเป็นผู้สอน และประชาชน 
ทุกช่วงอายุทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประเมินสมรรถนะผ่านการเรียนออนไลน์ การฝึกอบรม การสอบ
ผ่ านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุ คคลเพื่ อความเป็ นเลิ ศ (Human Capital Excellence Center :  HCEC) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
เป็นศูนย์กลางในการจัดการสอนออนไลน์ของครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นศูนย์กลางสําหรับผู้ที่มี
ความสามารถในการผลิตสื่อ สามารถนําสื่อเข้ามาไว้ในระบบ ให้ผู้เรียนที่สนใจจะเรียนออนไลน์เข้ามาเลือกเรียน
ตามที่ตนเองต้องการได้ 

5. การจัดทําบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เป็นการจัดทําต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Catalog) และนามานุกรม (Directory Service) โดยจัดทํา Data Catalog เพื่อตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายพื้นที่การให้บริการประชาชน Open Data ซึ่งบุคลากรของหน่วยงานและหน่วยอื่น 
ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล 
ในระดับหน่วยงาน เพื่อยกระดับข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้มีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสมที่จะนํามาใช้
ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ  

6. ระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการบริการการศึกษาสําหรับผู้ไม่มีหลักฐาน 
ทางทะเบียนราษฎร (ระบบ G Code) เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่เดิมเคยจํากัดไว้ให้บางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคน  
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จํากัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา ทั้งการรับ  
เข้าเรียน ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานทางการศึกษา 

๗. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล BIG DATA จะพัฒนาระบบด้านการจัดสรรเงิน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลาง เพื่อเกิดความ
รวดเร็วและโปร่งใสในการดําเนินงาน    

๘. ระบบสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ (Bureau of Policy and Strategy Innovation : BPSI) 
ซึ่งเป็นเว็บแอพพลิเคช่ัน ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานระบบแบบออนไลน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ (Coordinate Module) ระบบค่าเช่าบ้าน (House Rent Module) ระบบแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี (Plan Module) ระบบคําของบประมาณ (Budget Module) และระบบติดตามและ 
รายงานผล (Report Module) ผ่าน http://bpsi.moe.go.th กับสํานัก/หน่วยงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๙. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ของกลุ่ม ป.ย.ป.  
  - รายงานการดําเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกับส่วนราชการ 
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และระหว่างกระทรวง 

๑๐. ระบบระบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (e-Inspection) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลระหว่าง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. 
ในการกําหนดขอบเขตข้อมูลที่จําเป็น ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง 
ศึกษาธิการในแต่ละปีงบประมาณ 

๑๑. ระบบสลิปเงินเดือนรูปแบบใหม่เพื่อช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษสําหรับพิมพ์  
สลิปเงินเดือน ซึ่งระบบจะมีระบบบริการ online ผ่าน website เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

https://edc.moe.go.th/
http://bpsi.moe.go.th/
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๑๒. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ จะดําเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทนและเงินอื่น 
ที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งจะทําให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถทําการตรวจสอบผ่านทาง Internet 

๑๓. ระบบติดตามและรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ของ สป.ศธ. (Monitoring Evaluation 
and Reporting System: MERS) มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนงานตัวช้ีวัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุผลทั้งในส่วนของเป้าหมายตามภารกิจและการจัดการศึกษา 
ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงานและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานเอง 

   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงาน กศน. 
 ๑๔. ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลเด็กออกกลางคัน ซึ่งเป็นประชากรวัยเรียน 

ที่อยู่นอกระบบการศึกษา และมีแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออกกลางคัน เพื่อนําผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
สู่ระบบการศึกษา  

๑๕. ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วย G Suite for Education โดยสถาบันการศึกษา
ทางไกลพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย Account  ซึ่งเป็นชุด
เครื่องมือในการบริหารจัดการช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง  สามารถนํามาสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ 
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้จากทั่วพื้นที่ของประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียน กศน. ที่อยู่ในทุกพื้นที่ ทุกตําบล พัฒนา
ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพให้เป็นนักถ่ายทอดผู้สร้างสรรค์เรื่องราวจากพ้ืนท่ีนําไปสู่การสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งข้อมูลคุณภาพ บนโลกออนไลน์ของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว 

1๖. การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku-Band และ C-Band อินเทอร์เน็ต การออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย (NBT หรื อช่อง 11) และสถานี วิทยุ โทรทัศน์ เพื่ อการศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิการ ( ETV)  
รวมทั้ งพัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น Application  
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวง 
ศึกษาธิการ ให้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์  
เพื่อการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ให้รองรับการเป็นศูนย์ข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจํานวนผู้ใช้บริการถึง 2,410,376 คน  

1๗. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สํานักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ โดยมีข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ ฯลฯ  เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
และกําหนดนโยบาย การจัดทํางบประมาณประจําปี แผนงานและโครงการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
    1๘ .  โคร งการ  Smart ONIE เพื่ อส ร้ า ง  Smart Farmer  โ ดย  ได้ พั ฒนา  กศน .ตํ าบล  
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของตําบล เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง Smart Farmer ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น/
ชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท และความต้องการ 
ของท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ รายการโทรทัศน์ Application แผ่น CD ศูนย์เรียนรู้เกษตร
พอเพียง แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้มีองค์ความรู้สู่การเป็น MASTER 
TRAINER และสามารถขยายผลให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น/ชุมชนได ้  

1๙. การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับคนไทยในต่างประเทศ ด้านหลักสูตร  
สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การประชุมครูศูนย์การเรียน กศน.ในต่างประเทศ รวมถึงการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ ยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศให้เป็นพลเมืองดี และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข โดยการ (1) จัดทําสื่อและ Test blueprint รายวิชาเลือกของสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) โปรแกรมทะเบียนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องสําหรับคนไทย 
ในต่างประเทศ (3) คลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสําหรับคนไทยในต่างประเทศ 

๒๐. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ได้ปรับปรุงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย  
ปรับปรุงการให้บริการ เปิดช่องทางการจําหน่ายบัตรเข้าชม ผ่านร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ (ในอนาคต)   
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แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และมีการปรับปรุงท้องฟ้าจําลองให้สะดวก เช่น อุปกรณ์เครื่องฉายดาว
เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบฉายดาว และฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ให้มีขอบเขตการใช้งานท่ีทันสมัยขึ้นรองรับ 
กับผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น  

๒๑. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 7 ,424 แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลาง 
ในการบริการให้ประชาชนใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร โดยการพัฒนาวิทยากรแกนนํา ครู กศน. ตําบล และประชาชนทั่วไปมีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ  และขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้า
ออนไลน์ รวมถึงเปิดพื้นท่ีจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : 
OOCC) เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดง/จําหน่ายสินค้า โดยปัจจุบันได้ขยายผลลงสู่ประชาชนประมาณสองแสน
กว่าคน โดยใช้เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตประชารัฐและอินเทอร์เน็ตของ กศน. ตําบล ให้บริการแก่ประชาชน 
ในพื้นที ่

๒๒. การพัฒนาการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เช่น ห้องสมุด
เคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด รวมทั้งรถเคลื่อนที่ดัดแปลงเป็นห้องสมุดเล็ก ๆ ขับเคลื่อนไปในชุมชน เพื่อให้เข้าถึง
ชุมชนและสถานท่ีที่ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ใกล้มือและอ่านได้สะดวก บ้านหนังสืออัจฉริยะ 
โครงการบรรณสัญจร บ้านหนังสือชุมชน โครงการเมืองนักอ่าน เป็นสถานที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”  
การจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชน ชุมชน อันจะนําไปสู่การ
เรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิถี ชีวิต  
ให้ประชาชนเกิดนิสัยรักการอ่าน เช่น บริการส่งเสริมการอ่าน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น  ๆ มีการระดมสรรพกําลั งทุกภาคส่วนร่ วมขับเคลื่อนในการส่งเสริม 
และสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการอ่าน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
ในด้านการส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็งในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอ่าน 

๒๓. คลังความรู้ กศน. เป็นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชน 
เป็นฐาน โดยการบริหารจัดการ Google accounts และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและขยายผลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ออกเป็น 3 ระยะ คือ การจัดเก็บข้อมูลระดับตําบลทุกตําบล การนําข้อมูลมาใช้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง การจัดองค์ความรู้ ไปสู่คลังความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Knowledge 
Bank) 

รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
โดยสํานักงาน กศน. ได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น นวัตกรรมการจัดการศึกษา 
กลุ่มชาติพันธุ์ โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านในสอย ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นการ
สื่อสารภาษาต่าง ๆ การศึกษาเพื่อการมีงานของกลุ่มเด็กและผู้ด้อยโอกาสจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยได้มี ชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครู กศน. เข้าไปสอนและจัดกิจกรรมการ เรียนรู้   
ทั้งในหลักสูตรการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ให้สามารถฟังและพูดภาษาไทยได้ ผลของงาน “การบูรณาการจัดการศึกษา 
ทางพหุวัฒนธรรมสําหรับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาชายแดนไทย – เมียนมา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาในการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  

นอกจากน้ี ยังได้ดําเนินการจัดทําแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 
ตามแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับคนทุกช่วงวัย ภายใต้โครงการ “กศน. สช. WOW WOW  
ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” รองรับการเรียนแบบ Anywhere Anytime เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส พร้อม ๆ กับการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันที่สามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง เพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ทั้งในวิชาพื้นฐาน
สายสามัญ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา และหลักสูตรอาชีพระยะสั้นในสาขาต่าง ๆ  
ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์นี้ เป็น 1 ใน 6 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดี  
แก่คนทุกช่วงวัยในทุกพ้ืนท่ี เพื่อพลิกโฉมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสู่ยุคดิจิทัลจนต้องร้อง "WOW WOW" 
ประกอบด้วย 6 เรื่อง (6G) ได้แก่ (1) Good Teacher เสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล (2) Good Place  จัดตั้ง
ศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม 5 อย่าง ใน 928 อําเภอ พร้อมให้บริการ Digital Library และ e-Book (3) Good 
Activity Digital Platform พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ที่ เ ข้ า ถึ ง ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า  
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พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-Curve (4) Good Partnership  
มีเครือข่ายที่ดีทํางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
(5) Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. และ  
(6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สําหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียน 
ที่ถูกควบรวม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด 
ของประเทศไทย ก็สามารถทําได้ในทุกที่ทุกเวลา 

           สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
    ๒๔. ระบบงานทะเบียนนักเรียน สําหรับโรงเรียนเอกชน  (Student Registration Information 

System for Private School : REGIS) สถานศึกษาเอกชนมีเครื่องมือหรือช่องทางในการบริหารจัดการข้อมูล
นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน  
ตารางสอบ การวัดผลการเรียน การสําเร็จการศึกษา การส่งข้อมูลผลการเรียน GPA และผลการเรียนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร (GPAX) รวมถึงมีบริการตรวจสอบผลการเรียนสําหรับนักเรียนและผู้ปกครอบแบบ On-Line 
ดังนั้นเมื่อสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศใช้ระบบงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงส่งผลให้สํานักงานมีฐานข้อมูล
กลางท่ีจัดเก็บข้อมูลจากทุกสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วย (ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฐานข้อมูลสถานศึกษา ฐานข้อมูลผู้ สําเร็จการศึกษา) และสามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล 
บูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติ
นักเรียน ประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา รวมทั้งการออกรายงานนักเรียนซ้ําซ้อนและการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
ซ้ําซ้อนมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และดําเนินการได้ สะดวก รวดเร็ว การรายงานประวัตินักเรียน  
ที่ออกกลางคันเพื่ อใช้ ในการสร้ างโอกาสลดความเหลื่ อมล้ํ าทางการศึกษาและพัฒนากํ าลั งคน  
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้โดยผลการดําเนินงานของระบบ ดังนี ้

(1) มีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสําหรับสถานศึกษาเอกชนแบบ Online 
เพื่อการบูรณาการข้อมูลที่สถานศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถนําไปใช้ในการจัดทําข้อมูลทะเบียนวัดผล
การศึกษานักเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศที่ตรงตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2) มีฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนนักเรียน บริหารจัดการครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา
เอกชน ทั้งนี้ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักสูตร จัดทําตารางเรียนตารางสอน การวัดผลการเรียน 
การสําเร็จการศึกษา บริการครูผู้สอนและครูประจําช้ันและให้บริการการตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน 
และผู้ปกครองแบบ On-Line 

(3) มีระบบฐานข้อมูลกลางที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลจากทุกสถานศึกษาเอกชน สามารถเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ประกอบด้วย  

3.2.1 ข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียน และผลการเรียน ของสถานศึกษาเอกชน 
3.2.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.3 ข้อมูลรายละเอียดของสถานศึกษาเอกชน 
3.2.4 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
3.2.5 ข้อมูลนักเรียนซ้ําซ้อน นักเรียนออกกลางคัน 

 (4)  ระบบสามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 (5)  ระบบสามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสําหรับโรงเรียน

เอกชนแบบออนไลน์  
 (6)  ระบบสามารถนําเข้าข้อมูลผลคะแนน O-NET สําหรับโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 (7)  ระบบสามารถเช่ือมโยงและตรวจสอบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยั งกองทุน

สงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน 
 (8) ระบบสามารถเช่ือมโยงและตรวจสอบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ 

ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
      (9) ระบบสามารถเช่ือมโยงและตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรการศึกษากับ

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย 
 ๒๕. ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (Private school Information System : PSIS) โรงเรียน

เอกชนนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกปีการศึกษาและการบริหาร  
จัดการเงินอุดหนุน ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล  ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมาระบบงานสามารถ 
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อํานวยความสะดวก ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน/นักศึกษา ครู/
บุคลากรทางการศึกษาและการจ่ายเงินอุดหนุน 

๒๖. ระบบบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนออนไลน์ (Private School Fund System : PSFS) 
ระบบบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนแต่ละประเภทเพื่อควบคุมเงิน งบประมาณที่ได้รับ ในแต่ละปี และจัดเก็บ
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในแต่ละประเภทที่ โอนไปเข้าบัญชีโรงเรียนโดยตรง และที่ โอนเงิน 
ไปสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณ 
ในปีต่อๆ ไป ประกอบด้วย 14 รายการ ได้แก่ (1) เงินอุดหนุนรายบุคคล (2) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   
(3) เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)  (4) เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  (5) เงินอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวกฯ 
(6) เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพ ให้ 5 จังหวัดภาคใต้  (7) เงินอุดหนุนตาตีกา(ครู/มัสยิด) ให้ 5 จังหวัด
ภาคใต้  (8) เงินอุดหนุนปอเนาะ (โต๊ะครู/สถาบันปอเนาะ) เฉพาะ 3 จ.ภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)   
(9) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนศาสนา (ในระบบ)   (10) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนศาสนา 
(นอกระบบ)  (11) เงินอุดหนุนค่าครองชีพช่ัวคราว  (12) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนนักเรียนพิการ   
(13) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ เฉพาะ 4 จ.ภาคใต้ ยกเว้น จ.สตูล  (14) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้าง ท้ังนี้เพื่อให้
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและระบบบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนออนไลน์ 
เพื่อบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนแต่ละประเภทเพื่อควบคุมเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี และจัดเก็บ
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในแต่ละประเภทท่ีโอนไปเข้าบัญชีโรงเรียนโดยตรง และที่โอนเงินไปสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ให้สามารถติดตาม จัดทําและบริหารเงินอุดหนุน 
ทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการของบประมาณในปีต่อ ๆ ไป 

๒๗. ระบบศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียน
เอกชน (Private Education Data Center : PEDC) 

(1) มีระบบบูรณาการศูนย์กลางฐานข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค และบุคลากรในสังกัด  
ให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลกลาง  ของกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้แบบอัตโนมัติและทันที (Real Time)  

(2) ระบบฐานข้อมูลกลางสําหรับออกรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
(3) ระบบตัดสินนักเรียนซ้ําซ้อน 

๒๘.ระบบบริหารงานบุคคล (Human resource Management : HRM) ระบบบริหารงานบุคคล 
ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

๒๙. ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Document Management System : 
EDMS) จัดเก็บหลักฐานการจัดตั้งโรงเรียน ตราสารโรงเรียน รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนใบอนุญาต 
หนังสือแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้บริหาร ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
เอกสารหลักฐานการศึกษาของนักเรียน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

            ๓๐. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (Private School Data Setup : 
PSDS) ใช้ในการจัดตั้งและบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนทุกประเภท  และอยู่ระหว่างการพัฒนาการให้บริการ 
ยื่นคําขออนุญาตประเภทต่างแบบออนไลน์ ดังนี้ (1) ขอเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน (2) การขอเลิกกิจการ
โรงเรียนเอกชน (3) ขอโอนกิจการโรงเรียน (4) การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต (5) การแต่งตั้ง 
และถอดถอนผู้จัดการ/ครู (6) การเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต (7) ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียม (8) ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สอน (9) ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่  
(10) ขอใช้/เพิ่มหลักสูตรโรงเรียนเอกชน (11) ขอตรวจสอบใบอนุญาต (12) ขอหลักฐานการศึกษา  
(13) ขอรับรองสภาพโรงเรียน 

๓๑. ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document : E-DOC) เป็นระบบสําหรับใช้ 
ในการรับส่งจดหมายระยะ สช สชจ สชอ และโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 

๓๒. ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน (Private Education Islam: PEIL) บริหารจัดการ
ข้อมูลรายบุคคล บุคลากร ผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา(อิสลาม) 

๓๓. ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน เนื่องจากไม่มีระบบ 
ในการจัดเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ดังนั้นการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพของโรงเรียน 
มายังสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งรายงาน ปัญหาเรื่อง



 

 

๕๑ 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

สถานท่ีในการจัดเก็บรายงาน การสืบค้นข้อมูลซึ่งทําได้ยาก รวมไปถึงปัญหาในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนซึ่งต้องใช้เวลาและ
บุคลากรจํานวนมาก อีกทั้ง กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ท่ีกําหนดให้หน่วยงาน  
ต้นสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพร้อมประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบจากการประเมินคุณภาพภายนอกหรือจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน  

๓๔. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบดิจิทัลสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”
(OPEC Digital Learning Center : ODLC)” เช่ือมโยงระบบการเรียนการสอน Online ระหว่างนักเรียน  
ผู้เรียนโรงเรียนในระบบ และนอกระบบโรงเรียนเอกชน ให้้เลือกใช้้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม 
กับริบทของแต่้ละโรงเรียน โดยร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายการจัดการศึกษา Online จํานวน 24 ราย 

          สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงาน ก.ค.ศ. 
 ๓๕. ระบบหนังสือเวียนสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นการรวบรวมหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ตั้งแต่ปี 2548 – 2563 ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยสามารถสืบค้นงานได้ตามประเภทกฎหมาย หมวดกฎหมาย 
มาตรา ประเภทคําสั่ง คําย่อ วันเดือนปี เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น สามารถทราบว่าหนังสือเวียน
ใดยกเลิก ปรับแก้เพิ่มเติม มีวิธีการดําเนินงานโดยสํารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบการสร้างฐานข้อมูล 
MySQL พัฒนาระบบโปรแกรมหนังสือเวียนสํานักงาน ก.ค.ศ. (การเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ค้นหาข้อมูล 
รายงานข้อมูล) การบํารุงรักษา (การสํารองข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม) และการนําเข้าข้อมูล 
การจัดกลุ่มและแยกประเภทหนังสือเวียน และได้มีการพัฒนาการให้บริการการสืบค้นหนังสือเวียนออนไลน์
ผ่านระบบ QR Code 

๓๖. การพัฒนา Facebook Group เพื่อเป็นช่องทางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประเมิน 
วิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่ 

๓๗. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.ค.ศ. 
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓๘. ระบบประเมินวิทยฐานะใหม่ (Digital Performance Appraisal: DPA) การปรับปรุงระบบ
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา โดยใช้ระบบดิจิทัล
เข้ามาช่วยในกระบวนการประเมิน ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่ากระดาษ ค่าไปรษณีย์ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย 
และลดระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการขอวิทยฐานะและการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ 
             ๓๙. ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รวมทั้งเพื่อการพิจารณาดําเนินการปรับคุณวุฒิ ปรับอัตราเงินเดือน และการลดระยะการดํารงตําแหน่ง  
ในการขอมีวิทยฐานะ 
             ๔๐. ระบบบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์  API  โดยตั้งแต่ 
เริ่มรับสมัคร วัดประเมินผล จบหลักสูตร ไปจนถึงส่งข้อมูลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป. รวมถึงข้อมูล 
ด้านอํานวยการสถานศึกษาด้วย 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



คณะผู้จัดท ำ 

 

ประธำน  
          นายสมใจ  วิเศษทักษิณ           ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

คณะท ำงำน 
          คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
          หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ  (ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๓๙๗/๒๕๖๔ 
           สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินการ 
          และคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2628 6409 
 www.psdg.moe.go.th 
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