
ค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของสถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ



ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

1. ค ำรับรองระหว่ำง
นำยสุภัทร  จ ำปำทอง   ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  และ  นำยสัมนำกำรณ์  บุญเรือง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             

ผู้รับค ำรับรอง ผู้ท ำค ำรับรอง
2. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝำ่ยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564
3. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย /เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ใน

เอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้
4. ข้ำพเจ้ำ นำยสุภัทร  จ ำปำทอง ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ (นำยสัมนำกำรณ์  บุญเรือง) ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูล

พื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และ
ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยสัมนำกำรณ์  บุญเรือง ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้

5. ข้ำพเจ้ำ นำยสัมนำกำรณ์  บุญเรือง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้  
ค ำรับรองไว้

6. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรองได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ

............................................................                                         .............................................................

(นำยสุภัทร  จ ำปำทอง) (นำยสัมนำกำรณ์ บุญเรือง)
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

วันที่..…......เดือน...…….............พ.ศ...….........                                            วันที่...….....เดือน.......……...........พ.ศ...............  



ควำมเชือ่มโยงนโยบำย/ยทุธศำสตร/์แผน กบัตวัชีว้ดัของหนว่ยงำน
ตวัชีว้ดัของ สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ

แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำต ิ นโยบำยรฐับำล

ยทุธศำสตรช์ำต ิพ.ศ. 2561 – 2580

8. การปฏริปูกระบวนการ
เรยีนรู ้และการพฒันา
ศกัยภาพของคนไทย    
ทกุชว่งวยั

แผนแมบ่ท 11.ดา้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชว่งชวีติ

แผนแมบ่ท 12.ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู ้
แผนแมบ่ท 20.ดา้นการบรกิารประชาชนและ

ประสทิธภิาพภาครัฐ

ห
ล
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รอ้ยละของครู และบคุลากรทางการศกึษา

ทกุระดบัและประเภทการศกึษาไดรั้บ

การสง่เสรมิและพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชพี

เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ
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พัฒนาก าลงัคน การวจิัย เพือ่สรา้ง
ความสามารถใน การแขง่ขนัของประเทศ

แผนกำรปฏริปูประเทศ

ตั
วช
ี ว้ัด
ระ
ดั
บ
ก
รม

แผนฯ 12 (ปี 60-64)

• ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
• ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความเป็น
ธรรม ลดความเหลือ่มล ้าในสงัคม

ดา้นการศกึษา กจิกรรมที ่:
1.การป้องกนัเด็ก เยาวชนหลดุออกจากระบบ
การศกึษาตัง้แตร่ะดับปฐมวยัเพือ่ลดความ
เหลือ่มล ้าทางการศกึษา

4. การปฏริปูการจัดการเรยีนรู ้
6.การปฏริปูระบบการบรหิารจัดการขัอมลูสารสนเทศ
เพือ่การศกึษา(Big Data for Education)

7. การเตรยีมคนไทย
สูศ่ตวรรษที ่21

10. การพฒันาระบบ
การใหบ้รกิาร     
ประชาชน
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กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) รอ้ยละ 60

1. รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศกึษามแีผนในการพัฒนาทางวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
2. ระดบัความส าเร็จการด าเนนิโครงการพัฒนาทักษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร
3. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการพัฒนาสมรรถนะผูบ้รหิาร ครู และบคุลากรทางการศกึษา โดยความร่วมมอืกบัหน่วยงานเครอืขา่ย 
4. รอ้ยละของผูเ้ขา้รับการพัฒนาทีผ่่านเกณฑก์ารพัฒนาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพีสามารถสือ่สารไดถ้กูตอ้งมากขึน้

15
15
15
15

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) รอ้ยละ 40

5. ระดับความส าเร็จในการสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุกระบวนงาน/การใหบ้รกิาร (e-Service) 10

6. ความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน 5

7. ความส าเร็จในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง (Customer centric) 5

8. ความส าเร็จในการจัดท าฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงานตัวชีวั้ดตามยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 5

9. ความส าเร็จในการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 5

10. ความส าเร็จในการพัฒนาบคุลากร 5

11. ความส าเร็จในการบรหิารจัดการกระบวนการอยา่งเป็นระบบ 5
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พัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์
ใหม้คีณุภาพ

รอ้ยละของขา้ราชการครู บคุลากร

ทางการศกึษา ทีผ่า่นเกณฑ์

การพัฒนาภาษา ตา่งประเทศ

เพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี สามารถ

สือ่สารไดถ้กูตอ้งมากขึน้

รอ้ยละของขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาทีไ่ดรั้บ

การพัฒนาสมรรถนะวชิาชพี 

สามารถน าผลการพัฒนาไปใชใ้น

การปฏบิตังิาน

การประเมนิสถานะของ

หน่วยงานในการเป็นระบบ

ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หนว่ยงำน สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
กำรด ำเนนิ 
งำนปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

1. รอ้ยละของครูและบคุลากร
ทางการศกึษามแีผนในการ
พัฒนาทางวชิาชพีทีเ่หมาะสม

• ยทุธศาสตรช์าต ิ     
ดา้นที ่3 การพัฒนา
และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากร   
มนุษย์

• ยทุธศาสตร ์สป.  
พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

• ตวัชีว้ดั ศธ. รอ้ยละ
ของครูและบคุลากร
ทางการศกึษาทกุ
ระดบัและประเภท
การศกึษา ไดรั้บการ
สง่เสรมิและพัฒนา
ตามมาตรฐานวชิาชพี 
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• ตวัชีว้ดั สป. รอ้ยละ
ของขา้ราชการครู
และบคุลากรทาง   
การศกึษาไดรั้บ
การพัฒนาสมรรถนะ
วชิาชพี สามารถน า  
ผลการพัฒนาไปใช ้  
ในการปฏบิตังิาน

ครูและบคุลากรทาง
การศกึษา (ศกึษา 
นเิทศก)์ สงักดั สป.
มแีผนในการพัฒนา
วชิาชพีทีเ่หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทกัษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที ่21
และไดรั้บการพัฒนา
ตามแผน สามารถน า
ผลการพัฒนาไปใช ้

ปฏบิตังิานไดด้ยีิง่ขึน้

15 - จ านวนครูและ
ศกึษานเิทศก์
สงักดั สป. ศธ.
ทีม่แีผนพัฒนา
วชิาชพี คดิเป็น
รอ้ยละ 80 
เทยีบกบัจ านวน
ครู และศกึษา 
นเิทศก ์สงักดั
สป. ทัง้หมด

จ านวนครู และ
ศกึษานเิทศก์
สงักดั สป. ศธ. 
ทีม่แีผนพัฒนา
วชิาชพี คดิเป็น
รอ้ยละ 90 
เทยีบกบัจ านวนครู 
และศกึษานเิทศก์
สงักดั สป. 
ทัง้หมด

จ านวนครู และ
ศกึษานเิทศก์
สงักดั สป. ศธ. 
ทีม่แีผนพัฒนา
วชิาชพี คดิเป็น
รอ้ยละ 100 
เทยีบกบัจ านวน
ครูและศกึษา 
นเิทศก ์สงักดั
สป. ทัง้หมด



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หนว่ยงำน สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
กำรด ำเนนิ 
งำนปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

2. ระดบัความส าเร็จการด าเนนิ
โครงการพัฒนาทกัษะดา้น
ดจิทิลัของขา้ราชการและ
บคุลากรสงักกัระทรวง
ศกึษาธกิาร   

• ยทุธศาสตรช์าต ิ
ดา้นที ่3 การพัฒนา
และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากร
มนุษย์

• ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

• ตวัชีว้ดั ศธ. รอ้ยละ
ของครูและบคุลากร
ทางการศกึษาทกุ
ระดบัและประเภท
การศกึษา ไดรั้บการ
สง่เสรมิและพัฒนา
ตามมาตรฐานวชิาชพี 
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• ตวัชีว้ดั สป. รอ้ยละ
ของขา้ราชการครู
และบคุลากรทาง   
การศกึษาไดรั้บ
การพัฒนาสมรรถนะ
วชิาชพี สามารถน า  
ผลการพัฒนาไปใช ้  
ในการปฏบิตังิาน

1. กระทรวงศกึษาธกิาร
มรีะบบและกลไกในการ
บรหิารจัดการศกึษา
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
ทีม่ปีระสทิธภิาพ
2. กระทรวงศกึษาธกิาร
สามารถสนับสนุน
การพัฒนาก าลงัคน
ตามกรอบการพัฒนา
ทกัษะดา้นดจิทิลัของ
ขา้ราชการและบคุคล
ภาครัฐ เพือ่การปรับ 
เปลีย่นเป็นรัฐบาลดจิทิลั

15 - 1. ประชมุคณะ 
ท างานเพือ่วาง
แผนการด าเนนิ 
งาน
2. ประชมุ
ปฏบิตักิาร
ใหค้วามรูเ้พือ่ 
จัดท าหลกัสตูร 
และแบบประเมนิ
สมรรถนะ
3. ประสาน
ความร่วมมอื
กบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง
4. ด าเนนิการ
พัฒนาตาม
หลกัสตูร
5. ประชมุปฏบิตั ิ
การสรุปและ
จัดท ารายงาน
ผลการด าเนนิ
การพัฒนา

มผีลการด าเนนิ 
งานตามโครงการ
พัฒนาทกัษะ
ดา้นดจิทิลัของ
ขา้ราชการและ
บคุลากรสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร
เป็นตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนด รอ้ยละ 
75

มผีลการด าเนนิ
งานตามโครงการ
พัฒนาทกัษะ
ดา้นดจิทิลัของ
ขา้ราชการและ
บคุลากรสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร
เป็นตามเป้าหมาย 
ทีก่ าหนด 
รอ้ยละ 100



3. ระดบัความส าเร็จของ
การด าเนนิการพัฒนาสมรรถนะ
ผูบ้รหิาร ครู และบคุลากร
ทางการศกึษา โดยความ
ร่วมมอืกบัหน่วยงาน
เครอืขา่ย 

• ยทุธศาสตรช์าต ิ     
ดา้นที ่3 การพัฒนา
และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากร   
มนุษย์

• ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

• ตวัชีว้ดั ศธ. รอ้ยละ
ของครูและบคุลากร
ทางการศกึษาทกุ
ระดบัและประเภท
การศกึษา ไดรั้บการ
สง่เสรมิและพัฒนา
ตามมาตรฐานวชิาชพี 
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• ตวัชีว้ดั สป. รอ้ยละ
ของขา้ราชการครู
และบคุลากรทาง   
การศกึษาไดรั้บ
การพัฒนาสมรรถนะ
วชิาชพี สามารถน า  
ผลการพัฒนาไปใช ้  
ในการปฏบิตังิาน

ผูเ้ขา้รับการพัฒนา
น าความรู ้สมรรถนะ
และทกัษะทีไ่ดรั้บไป
พัฒนางาน และขยาย
ผลในหน่วยงาน และ
พืน้ที ่สง่ผลตอ่กระบวน 
การจัดการเรยีนการสอน
และผลสมัฤทธิท์าง
การเรยีนของผูเ้รยีน

15 รอ้ยละ
98.95

1. มหีน่วยงาน
เครอืขา่ยไม่
นอ้ยกวา่ 4 แหง่
2. มกีารพัฒนา
ปรับปรุงหลกัสตูร
3.ด าเนนิการ
พัฒนาตาม
หลกัสตูร จ านวน 
2 รุ่น กลุม่ 
เป้าหมายไมน่อ้ย
กวา่ 80 คน

1. ผูเ้ขา้รับ
การพัฒนาผา่น
เกณฑก์ารประเมนิ
ตามหลกัสตูร 
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 
85
2. ผูเ้ขา้รับ
การพัฒนามี
ความพงึพอใจ
ตอ่การด าเนนิการ
โครงการ ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 85

1. จ านวนผูเ้ขา้
รับการพัฒนา
น าเสนอแผนกล
ยทุธก์ารพัฒนา
งานในหน่วยงาน
หรอืพืน้ที ่
ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80
2. จ านวนผูเ้ขา้
รับการพัฒนา
ทีน่ าความรูจ้าก
การพัฒนาไป 
ใชใ้นการพัฒนา
งาน ไมน่อ้ยกวา่  
รอ้ยละ 80

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
กำรด ำเนนิ 
งำนปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)



4. รอ้ยละของผูเ้ขา้รับการพัฒนา
ทีผ่า่นเกณฑก์ารพัฒนาภาษา 
องักฤษเพือ่การสือ่สารดา้น
อาชพี สามารถสือ่สารได ้
ถกูตอ้งมากขึน้

• ยทุธศาสตรช์าต ิ     
ดา้นที ่3 การพัฒนา
และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากร   
มนุษย์

• ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

• ตวัชีว้ดั ศธ. รอ้ยละ
ของครูและบคุลากร
ทางการศกึษาทกุ
ระดบัและประเภท
การศกึษา ไดรั้บการ
สง่เสรมิและพัฒนา
ตามมาตรฐานวชิาชพี 
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• ตวัชีว้ดั สป. รอ้ยละ
ของขา้ราชการครู
และบคุลากรทาง   
การศกึษาไดรั้บ
การพัฒนาสมรรถนะ
วชิาชพี สามารถน า  
ผลการพัฒนาไปใช ้  
ในการปฏบิตังิาน

1. ผูเ้ขา้รับการพัฒนา
มคีวามรู ้และทกัษะ
การสือ่สารภาษา องักฤษ
ดา้นอาชพี
2. ครูและบคุลากรของ
กระทรวงศกึษาธกิารที่
ผา่นการพัฒนามคีวาม
มั่นใจในการสือ่สารภาษา 
องักฤษดา้นอาชพีเพือ่
การพัฒนาตนเองและ
การท างานทีถ่กูตอ้งและ
ดขีึน้

15 - ผูเ้ขา้รับการ
พัฒนารอ้ยละ 
80 ผา่นเกณฑ์
การพัฒนาตามที่
หลกัสตูรก าหนด 

ผูเ้ขา้รับการพัฒนา
รอ้ยละ 85 ผา่น
เกณฑก์ารพัฒนา
ตามทีห่ลกัสตูร
ก าหนด 

ผูเ้ขา้รับการ
พัฒนารอ้ยละ 
90 ผา่นเกณฑ์
การพัฒนาตาม 
ทีห่ลกัสตูร
ก าหนด 

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
กำรด ำเนนิ 
งำนปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)



กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

5. ระดบัความส าเร็จในการสรา้ง
นวตักรรมในการปรับปรง
กระบวนงาน/การใหบ้รกิาร 
(e-Service)

. ยทุธศาสตรช์าต ิ
ดา้นที ่6 การปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

. ยทุธศาสตร ์สป.   
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้คีณุภาพ

ยกระดบัการใหบ้รกิาร
ของสว่นราชการสู่

การใหบ้รกิารแบบ
ออนไลน์

10 - ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค า
ขอและเอกสาร
ประกอบเป็น
กระดาษ โดย
ผูรั้บบรกิารไม่
ตอ้งเดนิทาง
มาตดิตอ่ ณ 
ส านักงาน เชน่
จัดสง่ทาง
ไปรษณีย ์อเีมล์
เป็นตน้

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอ
ทางอออนไลน ์
(e-form) แตย่ัง
ไมส่ามารถแนบ
เอกสารมาพรอ้ม
กนัผา่นระบบได ้
โดยใหผู้รั้บบรกิาร
จัดสง่แยกมาใน
รูปแบบ scan file

มรีะบบยืน่เรือ่ง/
ยืน่ค าขอทาง
ออนไลน ์
(e-form) ที่
ผูรั้บบรกิารมี
ความปลอดภัย 
รักษาขอ้มลูสว่น
บคุคล และแนบ
เอกสารประกอบ 
การพจิารณาได ้

6. ความส าเร็จในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิารของหน่วยงาน

. ยทุธศาสตรช์าต ิ
ดา้นที ่6 การปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

. ยทุธศาสตร ์สป.   
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - แผนปฏบิตักิาร
ของหน่วยงาน
มกีารก าหนด
ขัน้ตอน ระยะ 
เวลา และผูรั้บ 
ผดิชอบทีช่ดัเจน

แผนปฏบิตักิาร
ของหน่วยงาน
มคีวามครอบคลมุ
และสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์
ทกุดา้น และ
ทกุสว่นงาน

แผนปฏบิตักิาร
ของหน่วยงาน
มคีวามชดัเจน 
และสือ่สารสู่

การปฏบิตัทิกุ
ระดบัไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธผิล

7. ความส าเร็จในการใชข้อ้มลู
และสารสนเทศเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง 
(Customer centric)

. ยทุธศาสตรช์าต ิ
ดา้นที ่6 การปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

. ยทุธศาสตร ์สป.   
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - หน่วยงานมี
การด าเนนิงาน
คน้หา รวบรวม 
ขอ้มลูความ
ตอ้งการ/ความ
คาดหวงัของ
ผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี

มผีลการวเิคราะห์
ขอ้มลูความ
ตอ้งการ/ความ
คาดหวงัของ
ผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และมแีนวทางใน
การจัดการ/
ตอบสนองความ
ตอ้งการ/ความ 
คาดหวงัของ
ทกุกลุม่

มกีารใชผ้ล
การวเิคราะห์
และแนวทางฯ
มาด าเนนิการ
ตอบสนองความ
ตอ้งการ/ความ
คาดหวงัของ
ผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
กำรด ำเนนิ 
งำนปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)



9. ความส าเร็จในการสรา้ง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน

. ยทุธศาสตรช์าต ิ
ดา้นที ่6 การปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

. ยทุธศาสตร ์สป.   
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - มกีารสรา้ง
บรรยากาศ
การท างานทัง้
ทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม 
ทีส่นับสนุนการ
ท างานทีด่ ี
ในดา้นสขุภาพ
อนามัยและ
ดา้นความ
ปลอดภัย

มกีารสรา้ง
บรรยากาศการ
ท างานทัง้ทาง
กายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม ที่
สนับสนุนการ
ท างานทีค่ลอ่งตวั 
เกดิประสทิธภิาพ
และเอือ้ใหเ้กดิ
นวตักรรม

มกีารจัดสรร
ทรัพยากรหรอื
จัดท าระบบ
การท างานที่
ค านงึถงึ
คณุภาพชวีติ
ของบคุลากร 
หรอืตามความ
ตอ้งการของแต่
ละกลุม่บคุลากร

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
กำรด ำเนนิ 
งำนปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

8. ความส าเร็จในการจัดท า
ฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงาน
ตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน

. ยทุธศาสตรช์าต ิ
ดา้นที ่6 การปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

. ยทุธศาสตร ์สป.   
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - มกีารรวบรวม
ขอ้มลูตวัชีว้ดัใน
ระดบัยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน 
พรอ้มดว้ยเกณฑ์
การใหค้ะแนน 
คา่เป้าหมาย 
ขอ้มลูพืน้ฐาน
ขอบเขตการ
ด าเนนิการหรอื
การวดัผล และ
นยิามศพัท์
ส าคญัที ่
เกีย่วขอ้งของ
ทกุตวัชีว้ดั

น าขอ้มลูตวัชีว้ดัมา
ใชใ้นการตดิตาม
รายงานและ
ประเมนิผลตาม
ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน

มกีารจัดท า
ฐานขอ้มลูผล
การด าเนนิงาน
ตวัชีว้ดัตาม
ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน
ในรูปแบบ
อเิล็กทรอนกิส์



11. ความส าเร็จในการบรหิาร
จัดการกระบวนการอยา่งเป็น
ระบบ

. ยทุธศาสตรช์าต ิ
ดา้นที ่6 การปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

. ยทุธศาสตร ์สป.   
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - มกีารด าเนนิการ
ตามกจิกรรม/
ขัน้ตอนของการ
กระบวนหลกั 
และกระบวนการ
สนับสนุนที่
ออกแบบไว ้
อยา่งครบถว้น

- มกีารก าหนด
ตวัชีว้ดัภายใน
กระบวนการและ
ตวัชีว้ดัผลลพัธ์
ของกระบวนการ
และใชใ้นการ
ตดิตามควบคมุ
การด าเนนิงาน
- ด าเนนิการบรรลุ
เป้าหมายตวัชีว้ดั
ผลลพัธข์อง
กระบวนการ
ทัง้หมด ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 80
ของกระบวนการ
ทัง้หมด

มแีนวทางและ
เครือ่งมอืในการ
ปรับปรุงผลผลติ 
กระบวนการและ
การบรกิารใหด้ี
ขึน้

รวม 100

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
กำรด ำเนนิ 
งำนปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

10. ความส าเร็จในการพัฒนา
บคุลากร

. ยทุธศาสตรช์าต ิ
ดา้นที ่6 การปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

. ยทุธศาสตร ์สป.   
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - มกีารสนับสนุน
ใหบ้คุลากร   
ทกุระดบัเกดิ
การเรยีนรูแ้บบ
มเีป้าหมาย
การเรยีนรูด้ว้ย
วธิกีารที่
หลากหลาย 
ไมจ่ ากดัเฉพาะ
การฝึกอบรม 
เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิใน
ดา้นความรู ้
ความสามารถ
ในการท างานที่
สอดคลอ้งกบั
พันธกจิหลกัและ
ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงานและ
คณุธรรม จรยิธรรม

มกีารสนับสนุน
ใหบ้คุลากร
ทกุระดบัเกดิ
การเรยีนรูแ้บบ
มเีป้าหมาย 
การเรยีนรูด้ว้ย
วธิกีารที่
หลากหลาย 
ไมจ่ ากดัเฉพาะ
การฝึกอบรม 
เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิใน
ดา้นความรูแ้ละ
ทกัษะในการแก ้
ปัญหา ความ 
สามารถในการ
ตดัสนิใจ ภาวะ
ผูน้ า การท างาน
ร่วมกบัผูอ้ืน่

มกีารสนับสนุน
ใหบ้คุลากร
ทกุระดบัเกดิ
การเรยีนรูแ้บบ
มเีป้าหมาย 
การเรยีนรูด้ว้ย
วธิกีารที ่
หลากหลาย 
ไมจ่ ากดัเฉพาะ
การฝึกอบรม 
เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิใน
ดา้นทกัษะดา้น
ดจิทิลั และ
ความรอบรู ้
ใหท้นัตอ่การ
เปลีย่นแปลง



ตวัชีว้ดักำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base)



ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่1 : รอ้ยละของครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำมแีผนในกำรพฒันำทำงวชิำชพีทีเ่หมำะสม 

ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้สอดคลอ้งกบั แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรศกึษำ ประเด็นปฏริูปที ่4.2 กำรพฒันำวชิำชพีครู เป้าหมายรวม ครู บคุลากรทางการศกึษา 
มกีารพัฒนาความรูแ้ละทักษะ และสมรรถนะในการปฏบิตัหินา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ความกา้วหนา้ทางวชิาชพีดว้ยระบบและวธิกีารทีห่ลากหลายและเหมาะสม

• เพือ่จัดท าแผนสมรรถนะวชิาชพีของขา้ราชการครู และบคุลากรทางการศกึษา (ศกึษานเิทศก)์ สงักดัส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ใหส้อดคลอ้งกบั
การปฏริูปกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 รวมทัง้จัดท าหลกัสตูรพัฒนาสมรรถนะขา้ราชการครู และบคุลากรทางการศกึษา 
(ศกึษานเิทศก)์ และทดรองน าร่องหลกัสตูรฯ

• ครูและบคุลากรทางการศกึษา หมายความถงึ ขา้ราชการครู สงักดั สป. ทีป่ฏบิตังิานในสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา 
บคุลากรทางการศกึษา หมายถงึ ศกึษานเิทศก ์สงักดั สป. ทีป่ฏบิตังิานในส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั ทกุจังหวดั

• รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศกึษามแีผนในการพัฒนาทางวชิาชพีทีเ่หมาะสม พจิารณาจากจ านวนรวมของครูและศกึษานเิทศก ์สงักดั สป.
ทีม่กีารจัดท าแผนพัฒนาวชิาชพี (ID PLAN) หารดว้ยจ านวนเต็มของครู และศกึษานเิทศก ์สงักดั สป. โดยคดิค านวณเป็นคา่รอ้ยละ

• สตูรการค านวณ  (จ านวนครู สป.+ ศกึษานเิทศก ์สป. (ทีม่กีารจัดท าแผนพัฒนาวชิาชพี ID PLAN) / จ านวนรวมของครู สป.+ ศกึษานเิทศก ์สป. ) 
= รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศกึษา สป. ทีม่แีผนพัฒนาวชิาชพี

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน
- -

- - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

จ านวนคร ูและศกึษานเิทศก์
สังกัด สป. ทีม่แีผนพัฒนาวชิาชพี 
คดิเป็นรอ้ยละ 80 เทยีบกับจ านวน
คร ูและศกึษานเิทศก ์สังกัด สป. 
ทัง้หมด

จ านวนคร ูและศกึษานเิทศก์ สังกัด 
สป. ทีม่แีผนพัฒนาวชิาชพี คดิเป็น
รอ้ยละ 90 เทยีบกับจ านวนคร ูและ
ศกึษานเิทศก ์สังกัด สป. ทัง้หมด

จ านวนคร ูและศกึษานเิทศก์ สังกัด
สป. ทีม่แีผนพัฒนาวชิาชพี คดิเป็น
รอ้ยละ 100 เทยีบกับจ านวนคร ูและ
ศกึษานเิทศก ์สังกัด สป. ทัง้หมด ประโยชนท์ ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร

หรอืประชำชนจะไดร้บั

- คร ูและบคุลากรทางการศกึษา (ศกึษานเิทศก)์ สังกัด สป.
มแีผนในการพัฒนาวชิาชพีทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับ
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 และไดร้ับการพัฒนาตาม
แผน สามารถน าผลการพัฒนาไปใชป้ฏบัิตงิานไดด้ยีิง่ขึน้

เงือ่นไข

- กลุม่เป้าหมาย ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ในปีงบประมาณ 2564 ด าเนนิการเฉพาะกลุม่ขา้ราชการคร ูสังกัด สป. 
และบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่งศกึษานเิทศก ์สังกัด สป. 

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2564
• วางแผนการด าเนนิงาน
• ศกึษา วเิคราหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
• ก าหนดสมรรถนะและจัดท าโมเดลสมรรถนะ
• จัดท าเครือ่งมอืและคูม่อืประเมนิสมรรถนะ
• อบรมแกนน า/ประชมุชีแ้จงแกนน าเพือ่ประเมนิ

สมรรถนะ
• หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการประเมนิสมรรถนะ

และจัดท าแผนพัฒนาวชิาชพี (ID PLAN)
• รวบรวม วเิคราะห ์สรุปผลการประเมนิ
• จัดท าหลกัสตูรพัฒนาสมรรถนะ
• ด าเนนิการพัฒนาตามหลักสตูร
• ตดิตามผลการน าผลการพัฒนาไปใช ้

• สรุป และจัดท ารายงานผลการวเิคราะหส์มรรถนะ
และรายงานผลการพัฒนาตามหลก้สตูรฯ

แผนระยะยำว / Roadmap (2563-2568) 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566 2567 2568

ผลกำรด ำเนนิงำน
- -

- - -

น ำ้หนกั
15



น ำ้หนกั
15

ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่1 : รอ้ยละของครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำมแีผนในกำรพฒันำทำงวชิำชพีทีเ่หมำะสม 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางอ าพร จติรใจ
2. นางจรัิฐ อนุเชงิชยั
3. นางสาวประนอม โพธิน์ิม่แดง 

หมำยเลขโทรศพัท์
0 3422 5400-2



ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2564
ขัน้ตอนที ่1 ขออนุมัตโิครงการ
ขัน้ตอนที่ 2 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการ

ด าเนนิงาน 
ขัน้ตอนที ่3 ประชมุปฏบิัตกิารใหค้วามรูเ้พื่อจัดท า

หลกัสตูร และแบบประเมนิสมรรถนะ
ขัน้ตอนที่ 4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง
ขัน้ตอนที ่5 ด าเนนิการพัฒนาตามหลักสตูร
ขั ้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท า

รายงานผลการด าเนนิการพัฒนา
ขัน้ตอนที ่7 ประชมุปฏบิัตกิารใหค้วามรูเ้พื่อจัดท า

เครือ่งมอืตดิตามประเมนิผล
ขัน้ตอนที ่8 ด าเนินการตดิตามการน าทักษะดา้น

ดจิทิลัไปใชด้ว้ยระบบออนไลน์
ขั ้นตอนที่ 9 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท า

รายงานการด าเนนิโครงการ

น ำ้หนกั
15

ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่2 : ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิโครงกำรพฒันำทกัษะดำ้นดจิทิลัของขำ้รำชกำรและบคุลำกร
สงักดักระทรวงศกึษำธกิำร  

ค ำอธบิำย

- โครงการพัฒนาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร มวีตัถปุระสงค ์เพือ่ใหผู้ ้
เขา้รับการพัฒนา มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะดา้นดจิทิลัทีเ่หมาะสม เพือ่น าไปใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจัดการศกึษาใหค้รูและบคุลากรทางการศกึษาไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะวชิาชพี สามารถน าผลการพัฒนา
ไปใชใ้นการปฏบิตังิาน เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการศกึษา และสง่เสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้น
การศกึษาของประเทศ 
- ระดบัความส าเร็จการด าเนนิโครงการพัฒนาทักษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร พจิารณาจากการด าเนนิงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ไดส้ าเร็จ อยา่งนอ้ย 5 
ขัน้ตอน จาก 9 ขัน้ตอน ดงันี้

ขัน้ตอนที ่1 ขออนุมัตโิครงการ
ขัน้ตอนที ่2 ประชมุคณะท างานเพือ่วางแผนการด าเนนิงาน 
ขัน้ตอนที ่3 ประชมุปฏบิตักิารใหค้วามรูเ้พือ่จัดท าหลกัสตูร และแบบประเมนิสมรรถนะ
ขัน้ตอนที ่4 ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ขัน้ตอนที ่5 ด าเนนิการพัฒนาตามหลักสตูร
ขัน้ตอนที ่6 ประชมุปฏบิตักิารสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนนิการพัฒนา
ขัน้ตอนที ่7 ประชมุปฏบิตักิารใหค้วามรูเ้พือ่จัดท าเครือ่งมอืตดิตามประเมนิผล
ขัน้ตอนที ่8 ด าเนนิการตดิตามการน าทกัษะดา้นดจิทิลัไปใชด้ว้ยระบบออนไลน์
ขัน้ตอนที ่9 ประชมุปฏบิตักิารสรุปและจัดท ารายงานการด าเนนิโครงการ

กลุม่เป้าหมาย จ านวน  1,400 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการและบคุลากรส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จ านวน  
900 คน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 380 คน ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
จ านวน 40 คน ส านักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จ านวน 40 คน และส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน จ านวน 40 คน

ข้อมูลพื้นฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนินงำน - - - - -

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

1.  กระทรวงศกึษาธกิารมีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ประสทิธภิาพ
2.  กระทรวงศึกษาธิการสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาก าลังคนตามกรอบการพัฒนาทักษะดา้น
ดจิทิัลของขา้ราชการและบุคคลภาครัฐ เพื่อการ
ปรับเปลีย่นเป็นรัฐบาลดจิทิลั



ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่2 : ระดบัควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิโครงกำรพฒันำทกัษะดำ้นดจิทิลัของขำ้รำชกำรและบคุลำกรสงักดั      
กระทรวงศกึษำธกิำร  

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

1. ประชมุคณะท างานเพือ่วางแผนการ
ด าเนนิงาน
2. ประชมุปฏบิตักิารใหค้วามรูเ้พือ่จัดท า
หลกัสตูร และแบบประเมนิสมรรถนะ
3. ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง
4. ด าเนนิการพัฒนาตามหลักสตูร
5. ประชมุปฏบิตักิารสรุปและจัดท า
รายงานผลการด าเนนิการพัฒนา

มผีลการด าเนนิงานตาม

โครงการพัฒนาทกัษะดา้น

ดจิทิลัของขา้ราชการและ

บคุลากรสงักดักระทรวง 

ศกึษาธกิาร เป็นตาม

เป้าหมายทีก่ าหนด รอ้ยละ 

75

มผีลการด าเนนิงานตามโครงการ

พัฒนาทกัษะดา้นดจิทิลัของ

ขา้ราชการและบคุลากรสงักดั

กระทรวงศกึษาธกิาร  เป็นตาม

เป้าหมายทีก่ าหนด รอ้ยละ 100

เง ือ่นไข

- กลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้รับการพัฒนาจ านวน 1.400 คน ขอถัวเฉลีย่ทกุสงักดั

แผนระยะยำว / Roadmap (2563-2568) 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566 2567 2568

คำ่เป้ำหมำย - - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางณัฏธดิา  ฤทธาภัย
2. นายอนันตศ์กัดิ ์ สรา้งค า

หมำยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400-2

น ำ้หนกั
15
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ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่3 : ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรพฒันำสมรรถนะผูบ้รหิำร คร ูและบคุลำกร
ทำงกำรศกึษำ โดยควำมรว่มมอืกบัหนว่ยงำนเครอืขำ่ย 

ค ำอธบิำย

• การด าเนนิการพัฒนาสมรรถนะผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ด าเนนิการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากร
ทางการศกึษา สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและมทัีกษะในเรือ่งของ : ทักษะการคดิเชงิระบบ ทักษะการจัดการเปลีย่นแปลง 
ทักษะการเรยีนรูแ้ละการจัดการองคก์ร หลังจากการพัฒนามกีารตดิตามประเมนิผลการน าความรูแ้ละทักษะไปใชเ้พือ่พัฒนางาน และน าผลการตดิตาม
มาพัฒนาและปรับปรงุหลักสตูรใหม้คีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพบรบิท และกลุม่เป้าหมายอยา่งตอ่เนื่องทกุปี

• หน่วยงานเครอืขา่ย หมายถงึ หน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารทีป่ระสานความรว่มมอืกบั สคบศ. ในการจัดสง่ผูเ้ขา้รับการพัฒนา ไดแ้ก ่
ส านักงานศกึษาธกิารภาค/ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัด/สถานศกึษาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของส านักงานศกึษาธกิารภาค และส านักงานศกึษาธกิารจังหวัด ฯลฯ

• ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการพัฒนาสมรรถนะผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา โดยความรว่มมอืกบัหน่วยงานเครอืขา่ย พจิารณาความส าเร็จ
จากความกา้วหนา้ของขัน้ตอนการด าเนนิการ และเป้าหมายแตล่ะระดับ ดังนี้ มกีารตดิตามผลการด าเนนิงานของผูผ้า่นการพฒันาในรุน่ทีผ่า่นมา
พัฒนาหลักสตูรและคูม่อืด าเนนิการพัฒนา ด าเนนิการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีห่ลักสตูรก าหนด  รายงานผลการด าเนนิการพัฒนา 
จัดท าเครือ่งมอืประเมนิผลและตดิตามผลการน าไปใช ้จ านวนรอ้ยละของผูผ้า่นเกณฑก์ารพัฒนาตามหลักสตูร และรอ้ยละความพงึพอใจตอ่การด าเนนิโครงการ

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

จ านวนผูเ้ขา้
รับการพัฒนา

จ านวนผูผ้า่น
เกณฑก์าร

ประเมนิตามที่
หลักสตูรก าหนด

ความพงึพอใจ
ตอ่การด าเนนิ
โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 คน

110 คน
(รอ้ยละ 100)

รอ้ยละ 94.50

95 คน

94 คน
(รอ้ยละ 98.95)

รอ้ยละ 96.80

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2564

• วางแผนการด าเนนิงาน
• ตดิตามผลการพัฒนาของผูผ้า่นการพัฒนา

ในปีทีผ่า่นมา
• พัฒนาหลักสตูรและคูม่อืด าเนนิการพัฒนา
• ด าเนนิการพัฒนาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ทีห่ลักสตูรก าหนด (จ านวน 2 รุน่)
• สรปุและรายงานผลการพัฒนา
• จัดท าเครือ่งมอืตดิตามประเมนิผล
• ตดิตามผลการน าความรูไ้ปใชใ้นการ

พัฒนางาน
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ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่3 : ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรพฒันำสมรรถนะผูบ้รหิำร คร ูและบคุลำกร
ทำงกำรศกึษำ โดยควำมรว่มมอืกบัหนว่ยงำนเครอืขำ่ย 

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

• มหีน่วยงานเครอืขา่ย
ไมน่อ้ยกวา่ 4 แหง่

• มกีารพัฒนาปรับปรุง
หลกัสตูร

• ด าเนนิการพัฒนาตาม
หลกัสตูร จ านวน 2 รุ่น 
กลุม่เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ 
80 คน

• ผูเ้ขา้รับการพัฒนาผา่นเกณฑ์
การประเมนิตามหลกัสตูร
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 85

• ผูเ้ขา้รับการพัฒนามคีวาม
พงึพอใจตอ่การด าเนนิการ
โครงการ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85

• จ านวนผูเ้ขา้รับการพัฒนา
น าเสนอแผนกลยทุธก์ารพัฒนา
งานในหน่วยงาน หรอืพืน้ที ่
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

• จ านวนผูเ้ขา้รับการพัฒนา
ทีน่ าความรูจ้ากการพัฒนา
ไปใชใ้นการพัฒนางาน 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

- ผูเ้ขา้รับการพัฒนาน าความรู ้สมรรถนะและทกัษะ
ทีไ่ดรั้บไปพัฒนางาน และขยายผลในหน่วยงาน 
และพืน้ที ่สง่ผลตอ่กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน

เงือ่นไข

- การตดิตามผลการน าความรูไ้ปใชข้องผูผ้า่นการพัฒนาหลงัจากผา่นการพัฒนา 3 เดอืน หากการด าเนนิการ
พัฒนาไมส่ามารถเสร็จสิน้ภายในเดอืนเมษายน 2564 จ าเป็นตอ้งเลือ่นการตดิตามไปในปีงบประมาณถัดไป

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาวประนอม  โพธิน์ิม่แดง
2. นางกวสิรา ขวนวนั 
3. นางสาวธนันดา รังสกิลุ

หมำยเลขโทรศพัท์
0 3422 5400-2

แผนระยะยำว / Roadmap (2563-2568) 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566 2567 2568

คำ่เป้ำหมำย - - - - -



ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันีส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำต ิประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เนน้ครูและบคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิารใหไ้ดรั้บ
การพัฒนาการเรยีนรูใ้นการสือ่สารภาษาองักฤษดา้นอาชพีทีม่คีณุภาพมุง่สูม่าตรฐานระดบัสากล (CEFR) สามารถแกปั้ญหา ปรับตวั สือ่สาร และท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิลเพิม่ขึน้ มนีสิยัใฝ่เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ

• ผูเ้ขำ้รบักำรพฒันำของกระทรวงศกึษำธกิำร หมายถงึ  บคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิารทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค สงักดั สป. ไดแ้ก ่บคุลากรในสว่นกลาง  ศธภ. 
ศธจ. กศน. สช. และ สงักดั สพฐ.  ไดแ้ก ่บคุลากรใน สพม. และ สพป. รวมทัง้ส ิน้ จ านวน 4,500 คน

• วธิกีำรประเมนิผลกำรพฒันำกำรสือ่สำรไดถ้กูตอ้งมำกขึน้ ประกอบดว้ย การประเมนิผล ทัง้ 4 ดา้น  ไดแ้ก ่ การฟัง พูด อา่น และเขยีน โดยการวดัผลจาก 
Pre test , Post test , สือ่สารผา่นสคปิ และระยะเวลาการเขา้รับการพัฒนาไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

ผูเ้ขา้รับการพัฒนารอ้ยละ 80
ผา่นเกณฑก์ารพัฒนาตามที่
หลกัสตูรก าหนด 

ผูเ้ขา้รับการพัฒนารอ้ยละ 85 ผา่น
เกณฑก์ารพัฒนาตามทีห่ลักสตูร
ก าหนด 

ผูเ้ขา้รับการพัฒนารอ้ยละ 90 ผา่น
เกณฑก์ารพัฒนาตามทีห่ลักสตูร
ก าหนด 

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2564

• ประชมุวางแผนด าเนนิงาน
• ประชมุใหค้วามรูก้ารด าเนนิการพัฒนาผูเ้ขา้รับการ

พัฒนาผา่นระบบออนไลน์
• ด าเนนิการพัฒนาร่วมกบัหน่วยงานเครอืขา่ยในพืน้ที่
• ตดิตามผลการพัฒนา สรุป และจัดท ารายงานผลการ

พัฒนาตามหลกัสตูร

-

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

- ผูเ้ขา้รับการพัฒนามคีวามรู ้และทกัษะการสือ่สาร
ภาษาองักฤษดา้นอาชพี

- ครูและบคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิารทีผ่่านการ
พัฒนามคีวามมั่นใจในการสือ่สารภาษาองักฤษดา้น
อาชพีเพือ่การพัฒนาตนเองและการท างานทีถู่กตอ้ง
และดขีึน้

- - - -

ตวัชีว้ดัที ่4 : รอ้ยละของผูเ้ขำ้รบักำรพฒันำทีผ่ำ่นเกณฑก์ำรพฒันำภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรดำ้นอำชพีสำมำรถ      
ส ือ่สำรไดถ้กูตอ้งมำกขึน้

น ำ้หนกั
15

แผนระยะยำว / Roadmap (2564-25xx) (ถำ้ม)ี

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566 2567 2568

คำ่เป้ำหมำย xxx xxx xxx xxx xxx



ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาวศศ ิ โพธิส์วุรรณ
2. นางสาวพรชนก ฝอยทอง

หมำยเลขโทรศพัท์
0 3422 5400-2

น ำ้หนกั
15

เง ือ่นไข

- กลุม่เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนนิการเฉพาะบคุลากรทางการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร
ทีป่ฏบิตังิาน ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค สงักดั สป. และ สพฐ. 

ตวัชีว้ดัที ่4 : รอ้ยละของผูเ้ขำ้รบักำรพฒันำทีผ่ำ่นเกณฑก์ำรพฒันำภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรดำ้นอำชพี    
สำมำรถสือ่สำรไดถ้กูตอ้งมำกขึน้



ตวัชีว้ดักำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) 



ตวัชีว้ดัสถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่5 : ระดบัควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งนวตักรรมในกำรปรบัปรงุกระบวนงำน/กำรใหบ้รกิำร (e-Service)

ค ำอธบิำย

• e-Service หมายถงึ การใหบ้รกิารขอ้มลูและการท าธรุกรรมของภาครัฐผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ข้อรับบรกิาร โดยเกณฑใ์นการพจิารณา
วา่ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดวา่เป็นระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิส ์ตอ้งเป็นการใหบ้รกิารกบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นบคุคลภายนอก โดยกลุม่เป้าหมายดงักลา่วอาจเป็นไดท้ัง้
ประชาชน หน่วยราชการ ภาคธรุกจิ และองคก์ร รวมถงึระบบดงักลา่วมกีารใหข้อ้มลู สนับสนุน หรอืใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยงาน  

• การใหบ้รกิารในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Service) เป็นการด าเนนิการ เพือ่ยกระดบังานบรกิารของหน่วยงานไปสูก่ารใหบ้รกิารแบบออนไลนเ์พือ่ลดภาระการเดนิทางมาตดิตอ่
ราชการของประชาชน

• เลอืกงานบรกิารของหน่วยงาน 1 งานบรกิาร
• แนวทางการคดัเลอืกงานบรกิาร (เป็นงานบรกิารทีย่ังไมม่รีะบบออนไลน ์/  เป็นงานบรกิารหลกัของหน่วยงาน / เป็นงานบรกิารทีจ่บในหน่วยงาน (Stand alone) / เป็นงาน

บรกิารทีต่อ้งมกีารเชือ่มขอ้มลูหรอืมธีรุกรรมกบัหน่วยงานอืน่ / เป็นงานบรกิารทีม่จี านวนผูใ้ชบ้รกิารมากเป็นล าดบัตน้ ๆ ของงานบรกิารทัง้หมดของหน่วยงาน / เป็นงาน
บรกิารทีไ่มม่ขีอ้จ ากดัทางกฎหมาย)

• งำนบรกิำรทีเ่ลอืกด ำเนนิกำร คอื ระบบกำรใหบ้รกิำรหอ้งพกั สถำบนัพฒันำครู คณำจำรย ์และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
สถำนกำรณด์ ำเนนิงำนปจัจบุนั : อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร   จ ำนวนผูร้บับรกิำร : ต ัง้แต ่100 คน ขึน้ไป
เป้ำหมำยกำรด ำเนนิงำน : มรีะบบยืน่เรือ่ง/ยืน่ค ำขอทำงออนไลน ์(e-form) และแนบเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำได้

เกณฑก์ำรประเมนิ ระดับ 1 (Level 1) การยืน่ค าขอ*

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอและเอกสาร
ประกอบเป็นกระดาษ โดย
ผูร้ับบรกิารไมต่อ้งเดนิทางมา
ตดิตอ่ ณ ส านักงาน เชน่ จัดสง่
ทางไปรษณีย ์อเีมล ์เป็นตน้

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าทางอออนไลน ์(e-form) 
แตยั่งไมส่ามารถแนบเอกสารมาพรอ้มกัน
ผา่นระบบได ้โดยใหผู้ร้ับบรกิารจัดสง่

แยกมาในรปูแบบ scan file 

มรีะบบยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอทางออนไลน ์
(e-form) ทีผู่ร้ับบรกิารมคีวามปลอดภัย 
รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล และแนบเอกสาร

ประกอบการพจิารณาได ้

เงือ่นไข

-

หมายเหต:ุ *

- e-form หรอื แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์คอื การกรอก

ขอ้มลูบนหนา้จอผา่นอปุกรณ์ computer ทัง้ แบบ

PC และ Mobile เพือ่ทดแทนแบบฟอรม์ทีเ่ป็นกระดาษ

- ประชาชนมคีวามปลอดภัย รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล

หมายถงึ ประชาชนสามารถลงนามอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

เชน่ การใชร้หัส OTP การยนืยันตวัตน เป็นตน้

(เฉพาะกรณีทีด่ าเนนิการได)้

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร

- ยกระดบัการใหบ้รกิารของสว่นราชการสูก่ารใหบ้รกิาร
แบบออนไลน์

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นายชดิชยั  ชา่งสมบรูณ์
2. นางมธรุส  ค ายอด
3. นางสาวกลัยา  ศรวีเิชยีร

หมำยเลขโทรศพัท์
034 225-400

ขอ้มูลพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำร
ด ำเนนิงำน

- - - - -

แผนระยะยำว / Roadmap (2563-2568) 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566 2567 2568

คำ่เป้ำหมำย - - - - -

น ำ้หนกั
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ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.3 แผนขบัเคลือ่นในทกุระดบั
และทกุภาคสว่น  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีระบวนการวางแผนยุทธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธผิล รองรับการเปลีย่นแปลงและสรา้งขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั ก าหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตรท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทีส่อดคลอ้งกบัพันธกจิของสว่นราชการและเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรช์าต ิมแีผนงานทีข่บัเคลือ่น
ลงไปทกุภาคสว่น มกีารตดิตามผลของการบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์และการรายงานผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่การแกไ้ขปัญหาไดท้นัทว่งที

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน
มกีารก าหนดขัน้ตอน ระยะเวลา 
และผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน
มคีวามครอบคลมุและสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรท์กุดา้น และทกุสว่นงาน

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงานมคีวาม
ชดัเจน และสือ่สารสูก่ารปฏบัิตทิกุระดับ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางปรยีานันท ์ เพ็งพุ่ม
2. นายพงษ์ศกัดิ ์เห็นตระกลูดี

หมำยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 - 2

6. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิำรของหนว่ยงำน

22



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเด็นที ่3.1 
ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีท่นัสมัยเพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการใหบ้รกิารและการเขา้ถงึ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการบรกิารประชาชนทีท่นัสมัยรวดเร็ว
และเขา้ถงึในทกุระดบั เพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ และความตอ้งการเฉพาะบคุคล
ซึง่สามารถออกแบบได ้(Personalized Service) วางแผนเชงิรุกในการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ปัจจบุนั
และอนาคต มกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว และสรา้งสรรค ์โดยปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน สง่ผลตอ่ความพงึพอใจ สรา้งความ
ร่วมมอืของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

หน่วยงานมกีารด าเนนิงานคน้หา
รวบรวม ขอ้มลูความตอ้งการ
/ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และมแีนวทางในการ
จัดการ/ตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของทกุกลุม่

มกีารใชผ้ลการวเิคราะหแ์ละแนวทางฯ
มาด าเนนิการตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายปิยะ  ลิม้จนิดาศริิ
2. นางมธรุส  ค ายอด

หมำยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 - 2

7. ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรใชข้อ้มลูและสำรสนเทศเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรทีแ่ตกตำ่ง (Customer centric)
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ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.1 การใชข้อ้มลู
ในการก าหนดตวัวดัเพือ่ตดิตามงานและการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มาก าหนดตวัวดัทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ในระดบั
ปฏบิตักิารและระดบัยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์าร รวมทัง้การสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตวัวดั เพือ่การแกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา และเชงิรุก มกีารใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล
ในเชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รับเป็นดจิทิลัเต็มรูปแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได ้

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีารรวบรวมขอ้มลูตัวชีวั้ดในระดับ
ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 
พรอ้มดว้ยเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
คา่เป้าหมาย ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขอบเขตการด าเนนิการหรอื
การวัดผล และนยิามศัพทส์ าคัญ
ทีเ่กีย่วขอ้งของทกุตัวชีวั้ด 

น าขอ้มลูตัวชีวั้ดมาใชใ้นการตดิตาม
รายงานและประเมนิผลตามยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน

มกีารจัดท าฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงาน
ตัวชีวั้ดตามยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายณัฐวญิญ์ สริเดชธราทพิย์
2. นางบวัศร ี อบุลศลิป์
3. นางสาวมลฤด ี นราพงษ์

หมำยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 - 2

8. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนตวัชีว้ดัตำมยทุธศำสตรข์องหนว่ยงำน 



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 : การมุง่เนน้บคุลากร ประเด็นที ่5.2 ระบบการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
คลอ่งตวั มุง่ผลสมัฤทธิ ์ เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมนีโยบายและระบบการบรหิารจัดการดา้นบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจ 
มคีวามคลอ่งตวัและมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์มกีารสรา้งวฒันธรรมการท างานทีด่ ีกอ่เกดิความร่วมมอื มรีะบบการพัฒนาบคุลากรทนัสมัย พัฒนาบคุลากรในสว่นราชการใหก้า้วทนั
เทคโนโลย ีมทีกัษะในการแกไ้ขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมจีรยิธรรม มคีวามคดิรเิริม่ทีน่ าไปสูน่วตักรรม มคีวามเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะ ปฏบิตังิานโดยเนน้ให ้
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีารสรา้งบรรยากาศการท างาน
ทัง้ทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 
ทีส่นับสนุนการท างานทีด่ี
ในดา้นสขุภาพอนามัยและ
ดา้นความปลอดภัย

มกีารสรา้งบรรยากาศการท างานทัง้ทาง
กายภาพและสภาพแวดลอ้ม ทีส่นับสนุน
การท างานทีค่ลอ่งตัว เกดิประสทิธภิาพ
และเอือ้ใหเ้กดินวัตกรรม

มกีารจัดสรรทรัพยากรหรอื
จัดท าระบบการท างานทีค่ านงึถงึ
คณุภาพชวีติของบคุลากร หรอื
ตามความตอ้งการของแตล่ะกลุม่
บคุลากร

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางณัฐชากานต ์ เดวสิ
2. นางสาวขวญัหทยั  พืน้ทอง

หมำยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 - 2

9. ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งบรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

25



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 : การมุง่เนน้บคุลากร ประเด็นที ่5.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร
เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมนีโยบายและระบบการบรหิารจัดการดา้นบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจ 
มคีวามคลอ่งตวัและมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์มกีารสรา้งวฒันธรรมการท างานทีด่ ีกอ่เกดิความร่วมมอื มรีะบบการพัฒนาบคุลากรทนัสมัย พัฒนาบคุลากรในสว่นราชการใหก้า้วทนั
เทคโนโลย ีมทีกัษะในการแกไ้ขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมจีรยิธรรม มคีวามคดิรเิริม่ทีน่ าไปสูน่วตักรรม มคีวามเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะ ปฏบิตังิานโดยเนน้ให ้
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ทกุระดับเกดิการเรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไมจ่ ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตไิดจ้รงิในดา้น
ความรูค้วามสามารถในการท างาน
ทีส่อดคลอ้งกับพันธกจิหลักและ
ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
และคณุธรรม จรยิธรรม

มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ทกุระดับเกดิการเรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไมจ่ ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตไิดจ้รงิในดา้น
ความรูแ้ละทักษะในการแกปั้ญหา
ความสามารถในการตัดสนิใจ ภาวะผูน้ า
การท างานรว่มกับผูอ้ ืน่

มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ทกุระดับเกดิการเรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไมจ่ ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตไิดจ้รงิในดา้น
ทักษะดา้นดจิทิัล และความรอบรูใ้หท้ัน
ตอ่การเปลีย่นแปลง

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางณัฐชากานต ์ เดวสิ
2. นางสาวขวญัหทยั  พืน้ทอง

หมำยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 - 2

10. ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.4 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรพฒันำบคุลำกร



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 6 : การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร ประเด็นที ่6.2 การสรา้งนวตักรรมในการ
ปรับปรุงผลผลติ กระบวนการและบรกิาร  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารบรหิารจัดการกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ
และน าไปสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ มกีารสรา้งนวตักรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และการใหบ้รกิาร มกีารลดตน้ทนุและการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารน า
เทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะสงูขึน้ บรูณาการกระบวนการเพือ่สรา้งคณุคา่ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีารด าเนนิการตามกจิกรรม/
ขัน้ตอนของการกระบวนหลัก 
และกระบวนการสนับสนุนที่
ออกแบบไวอ้ยา่งครบถว้น

- มกีารก าหนดตัวชีวั้ดภายในกระบวนการ
และตัวชีวั้ดผลลัพธข์องกระบวนการ
และใชใ้นการตดิตามควบคมุการ
ด าเนนิงาน

- ด าเนนิการบรรลเุป้าหมายตัวชีวั้ด
ผลลัพธข์องกระบวนการทัง้หมด
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของกระบวนการ
ทัง้หมด

มแีนวทางและเครือ่งมอืในการปรับปรงุ
ผลผลติ กระบวนการ และการบรกิารให ้
ดขีึน้

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นาวสาวประนอม  โพธิน์ิม่แดง
2. นางสาวธนันดา  รังสกิลุ

หมำยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 - 2

11. ตวัชีว้ดั หมวด 6 : ประเด็นที ่6.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำรอยำ่งเป็นระบบ 


