
คำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ของสถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบุคล�กรท�งก�รศกึษ�





ความเชือ่มโยงนโยบาย/ยทุธศาสตร/์แผน กบัตวัชีว้ดัของหนว่ยงาน
ตวัชีว้ดัของ สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล
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ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

8. การปฏรูิปกระบวนการ
   เรียนรู ้และการพัฒนา
   ศักยภาพของคนไทย    
   ทุกช่วงวัย

แผนแมบ่ท 11.ดา้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
                    ชว่งชวีติ
แผนแมบ่ท 12.ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู ้
แผนแมบ่ท 20.ดา้นการบรกิารประชาชนและ
                    ประสทิธภิาพภาครัฐ

ห
ลั
ก

เร
ง่ด

ว่น

รอ้ยละของครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ทกุระดับและประเภทการศกึษาไดร้ับ

การสง่เสรมิและพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชพี 
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ
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พัฒนากำาลังคน การวจิัย เพือ่สรา้งความ
สามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

แผนการปฏริปูประเทศ
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แผนฯ 12 (ปี 60-64)

• ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสรา้งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
• ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสรา้งความเป็น
   ธรรม ลดความเหล่ือมลำ้าในสังคม

ดา้นการศกึษา กจิกรรมที ่:
1.การป้องกันเด็ก เยาวชนหลุดออกจากระบบ
   การศกึษาตัง้แตร่ะดับปฐมวัยเพือ่ลดความ
   เหลือ่มลำ้าทางการศกึษา
4. การปฏริปูการจัดการเรยีนรู ้
6.การปฏรูิประบบการบรหิารจัดการขัอมูลสารสนเทศ
   เพือ่การศกึษา(Big Data for Education)

7. การเตรยีมคน
ไทย
    สูศ่ตวรรษที ่21
10. การพัฒนาระบบ
     การใหบ้รกิาร     
     ประชาชน

การประเมนิประสทิธผิลการดำาเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 60

1. ตัวชีวั้ด : ระดับความสำาเร็จของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
                ในการดำาเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)                                                                                          
                                                                   
2. ตัวชีวั้ด : ระดับความสำาเร็จในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิัตกิารดา้นการธำารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิพ.ศ. 2564 - 2570
3. ตัวชีวั้ด : รอ้ยละของครแูละบคุลากรทางการศกึษามแีผนพัฒนาทางวชิาชพีทีเ่หมาะสม
4. ตัวชีวั้ด : ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาทักษะดา้นดจิทิัลของขา้ราชการและบคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิาร
5. ตัวชีวั้ด : รอ้ยละของผูเ้ขา้รับการพัฒนาทีผ่า่นเกณฑก์ารพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพีสามารถสือ่สารไดถ้กูตอ้งมากขึน้
6. ตัวชีวั้ด : ระดับความสำาเร็จของการดำาเนนิโครงการประชมุทางวชิาการเพือ่นำาเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวชิาการของผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา
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การประเมนิศกัยภาพในการดำาเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 40

7. ตัวชีวั้ด หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จในการสรา้งระบบการนำาองคก์ารทีส่รา้งความย่ังยนื                                                                 
                    
8. ตัวชีวั้ด หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จในการป้องกนัการทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส
9. ตัวชีวั้ด หมวด 2 : ประเด็นที ่2.1 ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จในกระบวนการวางแผนกลยทุธอ์ย่างเป็นระบบ
10. ตัวชีวั้ด หมวด 2 : ประเด็นที ่2.2 ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จในการกำาหนดเป้าประสงคแ์ละตัวชีว้ัดเชงิยุทธศาสตรท์ีต่อบสนองตอ่พันธกจิ
11. ตัวชีวั้ด หมวด 3 : ประเด็นที ่3.2 ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จในการประเมนิความพงึพอใจและความผกูพันของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
12. ตัวชีวั้ด หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จในการวเิคราะหข์อ้มลูและตัวชีวั้ดเพือ่แกปั้ญหาในกระบวนการปฏบัิตงิาน
13. ตัวชีวั้ด หมวด 5 : ประเด็นที ่5.1 ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จในการวางแผนกำาลังคนเพือ่สนองตอ่ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
14. ตัวชีวั้ด หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จในการออกแบบกระบวนการทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ (end to end process)
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พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละของขา้ราชการคร ูบคุลากร
ทางการศกึษา ทีผ่า่นเกณฑก์ารพัฒนา
ภาษาตา่งประเทศเพือ่การสือ่สารดา้น

อาชพี สามารถสือ่สารไดถ้กูตอ้งมากขึน้

รอ้ยละของขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษาทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะวชิาชพี สามารถนำา

ผล
การพัฒนาไปใชใ้นการปฏบิัตงิาน

การประเมนิสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0)

55

พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ใหม้คีณุภาพ

11

พัฒนาการจัดการศกึษาเพือ่ความมั่นคง



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565
หนว่ยง�น สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ� 

ตวัชีว้ดั

คว�มเชือ่มโยงกบั
นโยบ�ย /

ยทุธศ�สตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประช�ชนจะไดร้บั

นำ�้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
ก�รดำ�เนิน 
ง�น ปี 64

เป้�หม�ย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

ม�ตรฐ�น
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

ก�รประเมนิประสทิธผิลก�รดำ�เนนิง�น (Performance Base)  (รอ้ยละ 60)

1. ระดับความสำาเร็จของการเปิดเผย
ขอ้มลูสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency : 
OIT) ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการดำาเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment :  ITA) 

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่6
  การปรับสมดลุและพัฒนา   
  ระบบการบรหิารจัดการ  
  ภาครัฐ
. ยทุธศาสตร ์สป. พัฒนาระบบ
  บริหารจัดการใหมี้ประสิทธิภาพ
. ตัวชีวั้ด สป. พัฒนาเครอืขา่ย
  ตอ่ตา้นการทจุรติประพฤติ
  มิชอบใหมี้ส่วนร่วมจัดกิจกรรม
   รณรงค ์เฝ้าระวัง และตดิตาม 
 
  พฤตกิรรมเสีย่งการทจุรติ

เพ่ือประเมินระดับการเผยแพร่
ขอ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจบุัน
บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ

7 - มคีะแนนผล
การดำาเนนิงาน
ในระดับ D หรอื
ระดับ E

มคีะแนนผล
การดำาเนนิงาน 
ในระดับ B หรอื
ระดับ C

มคีะแนนผล
การดำาเนนิงาน
ในระดับ AA หรอื
ระดับ A

2. ระดับความสำาเร็จในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบัิตกิารดา้นการธำารงรักษา
สถาบันหลักของชาต ิพ.ศ. 2564 - 
2570 

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่1
  ความมั่นคง
. ยทุธศาสตร ์สป. พัฒนา
  การจัดการศกึษาเพือ่
  ความมั่นคง
. ตัวชีวั้ด สป. รอ้ยละของ
  หน่วยงาน/สถานศกึษาสงักดั
  สำานักงานปลัดกระทรวง
  ศกึษาธกิารจัดกจิกรรม
  สง่เสรมิความรักและการธำารง
  รักษาสถาบันหลักของชาต ิ
  ยดึมั่นในการปกครองระบอบ
  ประชาธปิไตยอันมพีระ 
  มหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ

บคุลากรของสำานักงานปลัด 
กระทรวงศกึษาธกิาร เป็น
แบบอย่างทีด่ใีนการนำา
แนวพระราชดำารมิาประยกุต ์
ใชใ้นชวีติประจำาวัน เทดิทลู 
ธำารงรักษาและมคีวามจงรัก 
ภักดตีอ่สถาบันกษัตรยิ ์

8 - 1. ดำาเนนิการตาม
กรอบแนวทาง
การดำาเนนิงาน
ในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบัิตกิาร
ดา้นการธำารง
รักษาสถาบันหลัก
ของชาตทิีส่ำานัก
บรูณาการกจิการ
การศกึษากำาหนด
ไดค้รบถว้นทกุ
กจิกรรม
2. รายงานผล
การดำาเนนิงาน
ตามรปูแบบทีส่ำา
นักบรูณาการ
กจิการการศกึษา
กำาหนดไดภ้ายใน
วันที ่20 ของทกุ
เดอืน ตัง้แตเ่ดอืน
มกราคม – 
กนัยายน 2565

ดำาเนนิการได ้
ตามคา่เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดผล สัมฤทธ์ิตาม
กรอบแนวทาง
การดำาเนนิงาน
ในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิัตกิาร
ดา้นการธำารง
รักษาสถาบัน
หลักของชาตทิี่
สำานักบรูณาการ
กจิการการศกึษา
กำาหนดทกุตัวชี้
วัด

สรุปผลการขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการดา้นการ
ธำารงรักษาสถาบัน
หลักของชาต ิ
ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของหน่วย
งาน สง่ใหส้ำานัก
บรูณาการกจิการ
การศกึษา
ไดภ้ายในวันที ่10 
กนัยายน 2565
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ตวัชีว้ดั

คว�มเชือ่มโยงกบั
นโยบ�ย /

ยทุธศ�สตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประช�ชนจะไดร้บั

นำ�้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
ก�รดำ�เนิน 
ง�น ปี 64

เป้�หม�ย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

ม�ตรฐ�น
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

ก�รประเมนิประสทิธผิลก�รดำ�เนนิง�น (Performance Base)  (รอ้ยละ 60)

3. รอ้ยละของครแูละบคุลากรทาง
การศกึษามแีผนพัฒนาทางวชิาชพี
ทีเ่หมาะสม 

• ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่3 
การพัฒนาและเสรมิสรา้ง

  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
• ยทุธศาสตร ์สป. พัฒนา  

และเสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์หม้คีณุภาพ

• ตัวชีว้ัด ศธ. รอ้ยละของครู
และบคุลากรทางการศกึษา
ทกุระดับและประเภทการ
ศกึษา ไดรั้บการสง่เสรมิและ
พัฒนาตามมาตรฐานวชิาชพี 
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัตหินา้ที่
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• ตัวชีว้ัด สป. รอ้ยละของ
ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการพัฒนา
สมรรถนะวชิาชพี สามารถ

  นำาผลการพัฒนาไปใช ้  
  ในการปฏบิัตงิาน

ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา (ตำาแหน่ง
รองศกึษาธกิารจังหวัด) มี
แผนในการพัฒนาวชิาชพี
ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัทักษะทีจ่ำาเป็นสำาหรับ
ตำาแหน่ง และสามารถนำา ไป
ใชเ้ป็นกรอบในการพัฒนา
สมรรถนะตนเองและพัฒนา
งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

10 95.31
(ศกึษา
นเิทศก)์

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565
หนว่ยง�น สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ� 

ตวัชีว้ดั

คว�มเชือ่มโยงกบั
นโยบ�ย /

ยทุธศ�สตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประช�ชนจะไดร้บั

นำ�้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
ก�รดำ�เนิน 
ง�น ปี 64

เป้�หม�ย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

ม�ตรฐ�น
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

ก�รประเมนิประสทิธผิลก�รดำ�เนนิง�น (Performance Base)  (รอ้ยละ 60)

4. ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา    
    ทักษะดา้นดจิทิัลของขา้ราชการ  
    และบคุลากรของกระทรวง 
    ศกึษาธกิาร

• ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่3 
การพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

• ยทุธศาสตร ์สป. พัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

• ตัวชีว้ัด ศธ. รอ้ยละของครู
และบคุลากรทางการศกึษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา ได ้
รับการสง่เสรมิและพัฒนา
ตามมาตรฐานวชิาชพี เพือ่ให ้
สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ

• ตัวชีว้ัด สป. รอ้ยละของ
ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำาผล

    การพัฒนาไปใชใ้นการปฏิบัติงาน

1. ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรของกระทรวง 
ศกึษาธกิารนำาความรูไ้ป
ใชใ้นการสง่เสรมิการปฏริปู
กระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบ 
สนองตอ่การเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที ่21
   2. กระทรวงศกึษาธกิาร
สามารถสนับสนุนการพัฒนา
กำาลังคนตามกรอบการพัฒนา
ทักษะดา้นดจิทิัลของ
ขา้ราชการและบคุคลภาครัฐ 
เพือ่การปรับเปลีย่นเป็น
รัฐบาลดจิทิัล

15 - จำานวน
ผูเ้ขา้รับ
การพัฒนา 
รอ้ยละ 
114.86 
- ผลสัมฤทธ์ิ
การพัฒนา
เฉลีย่รอ้ยละ 
92.50
- ความ
พงึพอใจ
เฉลีย่รอ้ยละ 
95.80
- การนำา
ความรูไ้ปใช ้
เฉลีย่รอ้ยละ 
93.20

- จำานวนผูเ้ขา้รับ
การพัฒนา 400 
คน

- ผูเ้ขา้รับการ
พัฒนามคีวาม
พงึพอใจตอ่การ
ดำาเนนิการพัฒนา
เฉลีย่ รอ้ยละ 90
- ผูเ้ขา้รับการ
พัฒนามผีล 
สมัฤทธิ์
การพัฒนา
เฉลีย่รอ้ยละ 80

- ผูผ้า่นการพัฒนา
นำาความรูไ้ปใชใ้น
การปฏบิัตงิาน
 รอ้ยละ 85

5. รอ้ยละของผูเ้ขา้รับการพัฒนา
    ทีผ่า่นเกณฑก์ารพัฒนาภาษา
    อังกฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี
    สามารถสือ่สารไดถ้กูตอ้งมากขึน้

• ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่3 
การพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

• ยทุธศาสตร ์สป. พัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

• ตัวชีว้ัด ศธ. รอ้ยละของครู
และบคุลากรทางการศกึษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา ได ้
รับการสง่เสรมิและพัฒนา
ตามมาตรฐานวชิาชพี เพือ่ให ้
สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ

• ตัวชีว้ัด สป. รอ้ยละของ
ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำาผล

    การพัฒนาไปใชใ้นการปฏิบัติงาน

1. ผูเ้ขา้รับการพัฒนามี
ความรูแ้ละทักษะการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษดา้นอาชพี
2. ครแูละบคุลากรของ
กระทรวงศกึษาธกิารทีผ่า่น
การพัฒนามคีวามมั่นใจใน
การสือ่สารภาษาอังกฤษ
ดา้นอาชพีเพือ่การพัฒนา
ตนเองและการทำางานทีถ่กู
ตอ้งและดขีึน้

10 - ผูเ้ขา้รับการ
พัฒนารอ้ยละ 80 
ผา่นเกณฑก์าร
พัฒนาตามที่
หลักสตูรกำาหนด

ผูเ้ขา้รับการ
พัฒนารอ้ยละ 85 
ผา่นเกณฑก์าร
พัฒนาตามที่
หลักสตูรกำาหนด

ผูเ้ขา้รับการพัฒนา
รอ้ยละ 90 ผา่น
เกณฑก์ารพัฒนา
ตามทีห่ลักสตูร
กำาหนด



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565
หนว่ยง�น สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ� 

ตวัชีว้ดั

คว�มเชือ่มโยงกบั
นโยบ�ย /

ยทุธศ�สตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประช�ชนจะไดร้บั

นำ�้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
ก�รดำ�เนิน 
ง�น ปี 64

เป้�หม�ย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

ม�ตรฐ�น
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

ก�รประเมนิประสทิธผิลก�รดำ�เนนิง�น (Performance Base)  (รอ้ยละ 60)

6. ระดับความสำาเร็จของการดำาเนนิ
    โครงการประชมุทางวชิาการเพือ่   
    นำาเสนอผลงานและนวัตกรรม
    ทางวชิาการของผูบ้รหิาร คร ูและ
    บคุลากรทางการศกึษา

• ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่3 
การพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

• ยทุธศาสตร ์สป. พัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

• ตัวชีว้ัด ศธ. รอ้ยละของครู
และบคุลากรทางการศกึษา
ทกุระดับและประเภทการ
ศกึษา ไดรั้บการสง่เสรมิและ
พัฒนาตามมาตรฐานวชิาชพี 
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัตหินา้ที่
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• ตัวชีว้ัด สป. รอ้ยละของ
ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาไดรั้บ

  การพัฒนาสมรรถนะ
  วชิาชพี สามารถนำา  
  ผลการพัฒนาไปใช ้  
  ในการปฏบิัตงิาน

ผูเ้ขา้รว่มโครงการประชมุ
ทางวชิาการฯ 
- มศัีกยภาพดา้นการวจิัย 
สามารถนำาไปพัฒนางาน
วจิัยเพือ่เลือ่นระดับ 
วทิยฐานะและนำาไปใช ้
ประโยชน์
- สามารถนำาองคค์วามรูม้า
ตอ่ยอดสำาหรับการพัฒนา
กระบวนการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21
- ไดเ้ผยแพร ่แลกเปลีย่น
เรยีนรูข้า่วสาร ความรู ้
ทักษะและประสบการณ์
ทางวชิาการ เป็นการเสรมิ
สรา้งชมุชนทางวชิาการดา้น
การศกึษา
- ผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา นำาองคค์วาม
รูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุต์
ใชเ้พือ่พัฒนาคณุภาพการ
ศกึษา

10 51 เรือ่ง 
จาก 66 
เรือ่ง 

(รอ้ยละ  
77.27)

ความ
พงึพอใจ 
รอ้ยละ 
94.54

- จำานวนผลงาน
ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 77 ของ
ผลงานฯ ทีส่ง่
เขา้รว่มโครงการ
ไดรั้บการตพีมิพ์
ในเอกสาร 
Proceedings
- จำานวนผูเ้ขา้
ประชมุทาง
วชิาการ 
ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 ของ
จำานวนเป้าหมาย
- ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการมคีวาม
พงึพอใจตอ่โครง
การฯ 
ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ  80

- จำานวนผลงาน
ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 78 ของ
ผลงานฯ ทีส่ง่
เขา้รว่มโครงการ
ไดรั้บการตพีมิพ์
ในเอกสาร 
Proceedings
- จำานวนผูเ้ขา้
ประชมุทาง
วชิาการ 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 90 ของ
จำานวนเป้าหมาย
- ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการมคีวาม
พงึพอใจตอ่โครง
การฯ ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ  85

- จำานวนผลงาน
ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 79 ของผล
งานฯ ทีส่ง่
เขา้รว่มโครงการ
ไดรั้บการตพีมิพ์
ในเอกสาร 
Proceedings
- จำานวนผูเ้ขา้
ประชมุทาง
วชิาการ 
ไมน่อ้ยกวา่  รอ้ย
ละ 100 ของ
จำานวนเป้าหมาย
- ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการมี
ความพงึพอใจตอ่
โครงการฯ 
ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ  90



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565
หนว่ยง�น สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ� 

ตวัชีว้ดั

คว�มเชือ่มโยงกบั
นโยบ�ย /

ยทุธศ�สตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประช�ชนจะไดร้บั

นำ�้หนกั
(รอ้ยละ)

ผล
ก�รดำ�เนิน 
ง�น ปี 64

เป้�หม�ย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

ม�ตรฐ�น
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

ก�รประเมนิศกัยภ�พในก�รดำ�เนนิง�น (Potential Base)  (รอ้ยละ 60)

7. ตัวชีวั้ด หมวด 1 ประเด็นที ่1.1 : 
ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จ 
ในการสรา้งระบบการนำาองคก์าร
ทีส่รา้งความย่ังยนื

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่6 
  การปรับสมดลุและพัฒนา
  ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
. ยทุธศาสตร ์สป.   
  พัฒนาระบบบรหิาร
  จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - ผูบ้รหิารหน่วย
งานมวีธิี
การกำาหนด
ทศิทางองคก์าร 
รองรับพันธกจิ
ปัจจบัุน

ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม 
เพือ่ใหเ้กดิการมุง่
เนน้พันธกจิ การ
ปรับปรงุผลการ
ดำาเนนิการ การ
เรยีนรูร้ะดับ
องคก์าร และ
ระดับบคุคล

ผูบ้รหิารสือ่สาร
ถา่ยทอดวสิยัทัศน ์
นโยบาย เป้าหมาย 
สูท่กุกลุม่ที่
เกีย่วขอ้ง
ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
เพือ่ใหเ้กดิการรับรู ้
เขา้ใจ และรว่มมอื
กนัในการดำาเนนิ 
การจนเกดิผล 
สำาเร็จ

8. ตัวชีว้ัด หมวด 1 ประเด็นที ่1.2 :
ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จใน
การป้องกนัการทจุรติและสรา้งความ
โปรง่ใส 

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่6 
  การปรับสมดลุและพัฒนา
  ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
. ยทุธศาสตร ์สป.   
  พัฒนาระบบบรหิาร
  จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม
เพือ่ใหห้น่วยงาน
เป็นองคก์ารทีม่ี
ความโปรง่ใส 
โดยกำาหนด
นโยบายดา้น
ความโปรง่ใส 
กำาหนด
มาตรการ/แนวทา
งในการสรา้ง
ความโปรง่ใสของ
หน่วยงาน และมี
มาตรการในการ
ถา่ยทอดสูก่าร
ปฏบิัตไิปยัง
บคุลากรและ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

มกีารกำาหนดตัวชี้
วัดในการตดิตาม 
ดา้น
การป้องกนั
การทจุรติ และ
ความโปรง่ใส
ในการปฏบิัตงิาน

หน่วยงานมขีอ้รอ้ง
เรยีน/
การทักทว้งจาก
สาธารณะและ
สามารถตอบสนอง
กลับ/ชีแ้จงไดท้ัน
ทว่งที



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565
หนว่ยง�น สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ� 

ตวัชีว้ดั

คว�มเชือ่มโยงกบั
นโยบ�ย /

ยทุธศ�สตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประช�ชนจะไดร้บั

นำ�้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลก�ร
ดำ�เนิน

ง�น ปี  64

เป้�หม�ย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

ม�ตรฐ�น
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

ก�รประเมนิศกัยภ�พในก�รดำ�เนนิง�น (Potential Base)  (รอ้ยละ 40)

9. ตัวชีวั้ด หมวด 2 : ประเด็นที ่2.1 
: ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสำาเร็จ
ในกระบวนการวางแผนกลยทุธ์
อย่างเป็นระบบ

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่6 
  การปรับสมดลุและพัฒนา
  ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
. ยทุธศาสตร ์สป.   
  พัฒนาระบบบรหิาร
  จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - มกีระบวนการ
วางแผนกลยทุธ์
เป็นระบบและ
สนับสนุนการบรรลุ
พันธกจิของหน่วย
งานทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว

มกีารจัดทำาแผน
ยทุธศาสตรโ์ดย
คำานึงถึงประโยชน์
ของผูรั้บบรกิาร/
ประชาชน 
การรองรับการ
เปลีย่นแปลงจาก
สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เชน่ 
การแขง่ขนัจาก
ภายนอกองค์การ/นอ
กประเทศ ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน/ผูรั้บ
บรกิารที
เปลีย่นแปลงไป

มกีารสือ่สาร 
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่
การปฏบิัตทิั่วทัง้ 
องคก์าร

10. ตัวชีว้ัด หมวด 2 ประเด็นที่
2.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic)
ความสำาเร็จในการกำาหนด
เป้าประสงคแ์ละตัวชีวั้ดเชงิ
ยทุธศาสตรท์ีต่อบสนองตอ่
พันธกจิ

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่6 
  การปรับสมดลุและพัฒนา
  ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
. ยทุธศาสตร ์สป.   
  พัฒนาระบบบรหิาร
  จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - มแีผนทีท่าง
กลยุทธ ์
(Strategy Map) 
แผนระยะสัน้และ
แผนระยาวทีส่ง่ผล
ตอ่ยุทธศาสตร์
ของสำานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร

มแีผนในการนำา
ระบบดจิทัิลมาใช ้
ปรับเปลีย่นการ
ทำางานและรองรับ
การเปลีย่นแปลง
ของหน่วยงาน

มกีารกำาหนดตัวชี้
วัดและเป้าประสงค์
ทีต่อบสนองพันธ
กจิและการ
เปลีย่นแปลง ของ
หน่วยงาน



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565
หนว่ยง�น สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ� 

ตวัชีว้ดั

คว�มเชือ่มโยงกบั
นโยบ�ย /

ยทุธศ�สตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประช�ชนจะไดร้บั

นำ�้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลก�ร
ดำ�เนิน

ง�น ปี  64

เป้�หม�ย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

ม�ตรฐ�น
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

ก�รประเมนิศกัยภ�พในก�รดำ�เนนิง�น (Potential Base)  (รอ้ยละ 40)

11. ตัวชีวั้ด หมวด 3 : ประเด็นที ่
3.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความ
สำาเร็จในการประเมนิความพงึพอใจ
และความผกูพันของกลุม่ผูร้ับ 
บรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่6 
  การปรับสมดลุและพัฒนา
  ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
. ยทุธศาสตร ์สป.   
  พัฒนาระบบบรหิาร
  จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - หน่วยงานมี
การออกแบบ
การประเมนิความ
พงึพอใจและ
ความผกูพันของ
กลุม่ผูร้ับบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส่้วน
เสีย ในรูปแบบทีเ่หมาะ
สม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูที่
สามารถนำามาใช ้
ประโยชนใ์นการ
วเิคราะหแ์ละ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทำางาน เช่น การให้
บรกิารทีทั่นการณ์ 
พฤติกรรมทีต่อบ
สนองตอ่นโยบาย
การบรกิารตา่ง ๆ 
เป็นตน้

หน่วยงานมกีาร
ประเมนิความพงึ
พอใจของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี 
จากกระบวนการ
ปฏบัิตงิานหลัก/ง
านบรกิาร 
อยา่งนอ้ย 2 
กระบวนการ/
งานบรกิาร

หน่วยงานมี
การประเมนิความ
ผกูพันของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ทีม่ตีอ่หน่วยงาม
ในภาพรวม ครบ
ทกุกลุม่

12. ตัวชีวั้ด หมวด 4 : ประเด็นที ่
4.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความ
สำาเร็จในการวเิคราะหข์อ้มลูและตัว
ชีวั้ดเพือ่แกปั้ญหาในกระบวนการ
ปฏบิัตงิาน

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่6 
  การปรับสมดลุและพัฒนา
  ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
. ยทุธศาสตร ์สป.   
  พัฒนาระบบบรหิาร
  จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - มกีารวเิคราะห์
ผลจากขอ้มลูและ
ตัวชีว้ัดทีร่วบรวม
ในทกุระดับของ 
หน่วยงาน

- มกีารบรหิาร
จัดการขอ้มลู 
เปรยีบเทยีบ
  ผลการดำาเนนิ
งานกบัคา่เป้า
หมาย
- มกีลไกทีใ่ชใ้น
การตดิตามงาน 
  เพือ่แกไ้ข
ปัญหาของ
กระบวนการตา่งๆ
  ในหน่วยงาน

มกีารนำาขอ้มลูไป
แกปั้ญหา ปรับปรงุ
กระบวนการสำาคัญ 
ๆ (Re-active) 
ของหน่วยงาน 
อยา่งนอ้ย 
2 กระบวนงาน



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565
หนว่ยง�น สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ� 

ตวัชีว้ดั

คว�มเชือ่มโยงกบั
นโยบ�ย /

ยทุธศ�สตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประช�ชนจะไดร้บั

นำ�้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลก�ร
ดำ�เนิน

ง�น ปี  64

เป้�หม�ย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

ม�ตรฐ�น
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

ก�รประเมนิศกัยภ�พในก�รดำ�เนนิง�น (Potential Base)  (รอ้ยละ 40)

13. ตัวชีวั้ด หมวด 5 : ประเด็นที ่
5.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความ
สำาเร็จในการวางแผนกำาลังคนเพือ่
สนองตอ่ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่6 
  การปรับสมดลุและพัฒนา
  ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
. ยทุธศาสตร ์สป.   
  พัฒนาระบบบรหิาร
  จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - มกีารวเิคราะห์
ความเชือ่มโยง
สอดคลอ้งระหวา่ง
แผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานและ
แผน/กจิกรรม
ในการพัฒนา
บคุลากรของ
หน่วยงาน

มกีารทบทวน/
ประเมนิขดีความ
สามารถ
และอัตรากำาลัง
ดา้นบคุลากรที่
หน่วยงานจำาเป็น 
ตอ้งมใีนแตล่ะ
ระดับเพือ่ตอบ
สนองตอ่บทบาท 
ภารกจิ 
ยทุธศาสตร ์และ
การเปลีย่นแปลง 
ทัง้ในปัจจบัุนและ
อนาคต

มกีารวางแผน
กำาลังคนเพือ่ให ้
สามารถตอบสนอง
ตอ่บทบาทภารกจิ
และยุทธศาสตร์
ทีม่ใีนปัจจบัุน

14. ตัวชีวั้ด หมวด 6 : ประเด็นที ่
6.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความ
สำาเร็จในการออกแบบกระบวนการที่
เชือ่มโยงตัง้แตต่น้
จนจบกระบวนการ (end to end 
process

. ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นที ่6 
  การปรับสมดลุและพัฒนา
  ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
. ยทุธศาสตร ์สป.   
  พัฒนาระบบบรหิาร
  จัดการใหม้คีณุภาพ

- 5 - หน่วยงานมี
การทบทวน 
ออกแบบ
กระบวนการหลัก
และกระบวนการ
สนับสนุนไดค้รบ
ถว้นตามอำานาจ
หนา้ทีท่ีก่ฎหมาย
กำาหนด

มกีารออกแบบ
กระบวนการ
ทำางานบนแนวคดิ
ทีเ่ชือ่มโยงตัง้แต่
ตน้จนจบ (End to 
End Process) 
เพือ่ใหเ้กดิ
ผลลัพธท์ีม่คีณุคา่
แกป่ระชาชน

มกีารกำาหนด
แนวทางการปฏบัิต ิ
งานรว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งใน
กระบวนการของ
หน่วยงาน เชน่
จัดทำาขอ้ตกลงใน
การปฏบิัตริว่มกนั
ระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง จัดทำา
มาตรฐานการ
ปฏบัิตงิานรว่มกนั
ระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

รวม 100



ตวัชีว้ดัสำ
นกัสถ
บนัพฒัน
คร ูคณ
จ
รย ์และบคุล
กรท
งก
รศกึษ

ต
มคำ
รบัรองก
รปฏบิตัริ
ชก
ร ประจำ
ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2565

1. ระดบัคว
มสำ
เร็จของก
รเปิดเผยขอ้มลูส
ธ
รณะ (Open Data Integrity and Transparency :  
   
    OIT) ต
มคูม่อืก
รประเมนิคณุธรรมและคว
มโปรง่ใสในก
รดำ
เนนิง
นของหนว่ยง
นภ
ครฐั    
    (Integrity & Transparency Assessment: ITA)คำ
อธบิ
ย

• สำ�นักง�น ป.ป.ช. ไดพั้ฒน�เครือ่งมอืก�รประเมนิเชงิบวกเพือ่เป็นม�ตรก�รป้องกนัก�รทจุรติ และเป็นกลไกในก�รสร�้งคว�มตระหนักใหห้น่วยง�นภ�ครัฐมกี�รดำ�เนนิง�นอย�่งโปรง่ใสและมคีณุธรรม โดยใชช้ือ่ว�่ “
ก�รประเมนิคณุธรรมและคว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนนิง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไดเ้ริม่ดำ�เนนิก�รในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 เป็นตน้ม�จนถงึปัจจบุัน

• เกณฑก์�รประเมนิ ITA จำ�แนกออกเป็น 10 ตัวชีวั้ด ไดแ้ก ่1) ก�รปฏบิัตหิน�้ที ่2) ก�รใชง้บประม�ณ 3) ก�รใชอ้ำ�น�จ 4) ก�รใชท้รัพยส์นิของร�ชก�ร 5) ก�รแกไ้ขปัญห�ก�รทจุรติ 6) คณุภ�พก�รดำ�เนนิง�น
7) ประสทิธภิ�พก�รสือ่ส�ร 8) ก�รปรับปรงุระบบก�รทำ�ง�น 9) ก�รเปิดเผยขอ้มลู 10) ก�รป้องกนัก�รทจุรติ

• สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร โดยศนูยป์ฏบิัตกิ�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ ไดน้ำ�เกณฑก์�รประเมนิ ITA เฉพ�ะตัวชีวั้ดที ่9 ก�รเปิดเผยขอ้มลู และตัวชีว้ัดที ่10 ก�รป้องกนัก�รทจุรติ ซ ึง่เป็นก�รประเมนิคณุธรรม
และคว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนนิง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐด�้นก�รเปิดเผยขอ้มลูส�ธ�รณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิระดับก�รเผยแพรข่อ้มลูต�่ง ๆ ทีเ่ป็น
ปัจจบัุนบนเว็บไซตข์องหน่วยง�น ใหส้�ธ�รณชนไดร้ับทร�บ ม�เป็นกรอบสำ�หรับก�รประเมนิคณุธรรมและคว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนนิง�นของหน่วยง�นในสงักดัสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

• ตัวชีวั้ดนีเ้ป็นก�รวัดผลสมัฤทธิจ์�กคว�มส�ม�รถของหน่วยง�นในก�รเผยแพรข่อ้มลูต�่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจบัุนบนเว็บไซตข์องหน่วยง�นต�มเกณฑก์�รประเมนิ ITA ในประเด็นยอ่ยของตัวชีวั้ดที ่9 และ ตัวชีว้ัดที ่10
ใหส้�ธ�รณชนไดรั้บทร�บ

• ผลคะแนนก�รประเมนิคณุธรรมและคว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนนิง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐด�้นก�รเปิดเผยขอ้มลูส�ธ�รณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) สำ�หรับหน่วยง�น ใหใ้ชผ้ลก�รประเมนิ
ของคณะกรรมก�รจัดทำ�เกณฑแ์ละตรวจสรปุผลก�รประเมนิคณุธรรมและคว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนนิง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ  

• เกณฑค์ะแนนผลก�รดำ�เนนิง�นแบง่เป็น 7 ระดับ ประกอบดว้ย ระดับ AA คะแนน 95 – 100  ระดับ A คะแนน 85 – 94.99  ระดับ B คะแนน 75 – 84.99  ระดับ C คะแนน 65 – 74.99  ระดับ D คะแนน 55 – 
64.99  ระดับ E คะแนน 50 – 54.99  ระดับ F คะแนน 0 – 49.99 

ขอ้มลูพืน้ฐ
น

เกณฑก์
รประเมนิ :

เป้
หม
ยข ัน้ตน้ (50) เป้
หม
ยม
ตรฐ
น (75) เป้
หม
ยข ัน้สงู (100)

มคีะแนนผลก
รดำ
เนนิง
นในระดบั D 
หรอืระดบั E 

มคีะแนนผลก
รดำ
เนนิง
นในระดบั B 
หรอืระดบั C

มคีะแนนผลก
รดำ
เนนิง
นในระดบั AA 
หรอืระดบั A

ขอ้มลูพืน้ฐ
น 2562 2563 2564

ผลคะแนนก�รประเมนิคณุธรรมและคว�มโปรง่ใส
ในก�รดำ�เนนิง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐด�้นก�ร
เปิดเผยขอ้มลูส�ธ�รณะ (Open Data Integrity 
and Transparency : OIT)

ตัวชีวั้ดที ่9 คะแนน 92.14%
ตัวชีวั้ดที ่10 คะแนน 100%

ตัวชีวั้ดที ่9 คะแนน 100%
ตัวชีวั้ดที ่10 คะแนน 100%

ตัวชีวั้ดที ่9 คะแนน 100%
ตัวชีวั้ดที ่10 คะแนน 100%

ประโยชนท์ ีส่ำ
นกัง
นปลดักระทรวงศกึษ
ธกิ
ร 
หรอืประช
ชนจะไดร้บั

- เพือ่ประเมนิระดับก�รเผยแพรข่อ้มลูต�่ง ๆ ทีเ่ป็น
ปัจจบัุนบนเว็บไซตข์องหน่วยง�น ใหส้�ธ�รณชน
ไดร้ับทร�บ

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. น�ยธรีวรี ์ม�นติกลุ
2. น�งณัฐช�ก�นต ์เดวสิ

หม
ยเลขโทรศพัท์
034-321286, 321290 ตอ่ 4008, 1103



ตวัชีว้ดัสำ
นกั สถ
บนัพฒัน
คร ูคณ
จ
รย ์และบคุล
กรท
งก
รศกึษ

ต
มคำ
รบัรองก
รปฏบิตัริ
ชก
ร ประจำ
ปีงบประม
ณ พ.ศ. 2565

2. ระดบัคว
มสำ
เร็จในก
รขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิ
รด
้นก
รธำ
รงรกัษ
สถ
บนัหลกัของช
ติ
     พ.ศ. 2564 - 2570

คำ
อธบิ
ย
• คณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วันที ่18 กมุภาพันธ ์2558 ไดม้มีตเิห็นชอบแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาต ิภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ ตามที ่

สภาความมั่นคงแหง่ชาตเิสนอ เพือ่เป็นกรอบทศิทางการดำาเนนิงานของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เสรมิสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิซ ึง่ตอ่มาสำานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาตไิดด้ำาเนนิการทบทวน
แนวทางดังกลา่วใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) และนโยบายระดับชาตอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น “แผนปฏบัิตกิารดา้นการธำารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570” 

• แผนปฏบัิตกิารดา้นการธำารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570 มเีป้าหมายเพือ่ให ้ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบันพระมหากษัตรยิ ์ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการนำาแนวพระราชดำารมิา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวัน การเทดิพระเกยีรตอิงคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละพระบรมราชวงศเ์ป็นไปอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการธำารงรักษาไวซ้ ึง่ความมั่นคงยั่งยนืของสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
และกลไกในการธำารงรักษาสถาบันพระมหากษัตรยิ ์มคีวามเขม้แข็ง 

• แนวทางดำาเนนิการ ประกอบดว้ย 4 แนวทาง ไดแ้ก ่1) การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทและความสำาคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิต์อ่สงัคมไทย  2) การนอ้มนำาแนวพระราชดำาร ิและผลสำาเร็จ
ของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำารไิปขบัเคลือ่นและขยายผลสูป่ระชาชนในทกุภาคสว่น 3) เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการดำาเนนิงานและกลไกการธำารงรักษาสถาบันพระมหากษัตรยิ ์และ 4) การเสรมิสรา้งการ
บรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ

• กระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลักการขบัเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารฯ ตามแนวทางที ่1 โดยดำาเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การปรับปรงุหลักสตูรการจัดการเรยีนการสอน การปรับปรงุคูม่อืครใูนสว่น
ของสาระการเรยีนรูท้ ีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัสถาบันพระมหากษัตรยิ ์การขบัเคลือ่นการดำาเนนิโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำารหิลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการจติอาสาพัฒนาคณุภาพชวีติเพือ่ความ
สขุของประชาชน เป็นตน้ และเป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในแนวทางดำาเนนิการที ่2 - 4

• ตัวชีวั้ดนีเ้ป็นการวัดผลสมัฤทธิจ์ากความสามารถของหน่วยงานในสงักดัสำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิารทีตั่ง้ในสว่นกลางและศนูยป์ระสานงานและบรหิารการศกึษาจังหวัดชายแดนภาคใตก้ารในการดำาเนนิการ
สง่เสรมิ สนับสนุน กำากบั ตดิตามและรายงานผลการดำาเนนิงานการขบัเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารดา้นการธำารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570 ทีเ่กีย่วขอ้งในระดับพืน้ที ่โดยมสีำานักบรูณาการกจิการการ
ศกึษาเป็นหน่วยงานหลักในการสง่เสรมิ สนับสนุน กำากบั และตดิตามการดำาเนนิงานในเรือ่งดังกลา่ว

ขอ้มลูพืน้ฐ
น

เกณฑก์
รประเมนิ :

ขอ้มลูพืน้ฐ
น 2562 2563 2564

ระดับความสำาเร็จในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิัตกิาร
ดา้นการธำารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิพ.ศ. 
2564 - 2570 - - -

ประโยชนท์ ีส่ำ
นกัง
นปลดักระทรวงศกึษ
ธกิ
ร 
หรอืประช
ชนจะไดร้บั

- บคุลากรของสำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 
เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการนำาแนวพระราชดำารมิา
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจำาวัน เทดิทลู ธำารงรักษา
และมคีวามจงรักภักดตีอ่สถาบันกษัตรยิ ์

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายปิยะ ลิม้จนิดาศริิ
2. นางสาวธนดิา อบุลชาติ
3. นางเบญจมาศ สขุคมขำา

หม
ยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 - 2

เป้
หม
ยข ัน้ตน้ (50) เป้
หม
ยม
ตรฐ
น (75) เป้
หม
ยข ัน้สงู (100)

1. ดำาเนนิการตามกรอบแนวทางการดำาเนนิงาน 

    ในการขบัเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารดา้นการ   
    ธำารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิทีส่ำานัก
    บรูณาการกจิการการศกึษากำาหนดได ้  
    ครบถว้นทกุกจิกรรม
2. รายงานผลการดำาเนนิงานตามรปูแบบที่
    สำานักบรูณาการกจิการการศกึษากำาหนดได ้
    ภายในวันที ่20 ของทกุเดอืน ตัง้แตเ่ดอืน
    มกราคม – กนัยายน 2565

ดำาเนนิการไดต้ามคา่เป้าหมายตัวช ีวั้ดผล
สมัฤทธิ ์ตามกรอบแนวทางการดำาเนนิงาน
ในการขบัเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารดา้นการ
ธำารงรักษาสถาบันหลักของชาตทิี ่  สำานัก
บรูณาการกจิการการศกึษากำาหนด
ทกุตัวชีว้ัด

สรปุผลการขบัเคลือ่นแผนปฏบิัตกิารดา้นการ
ธำารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน สง่
ใหส้ำานักบรูณาการกจิการการศกึษาไดภ้ายใน
วันที ่10 กนัยายน 2565



น้ำ ��หนกั
10

ตวัชี�วดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มค้ำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจ้ำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

3. รอ้ยละของครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�มแีผนพฒัน�ท�งวชิ�ชพีทีเ่หม�ะสม 

ค้ำ�อธบิ�ย

•  ตวัชี�วดันี� สอดคลอ้งกบัแผนก�รปฏริปูประเทศด�้นก�รศกึษ� ประเด็นก�รปฏริปูเร ือ่ง ก�รพฒัน�วชิ�ชพีคร ูเป้าหมายรวม คร ูบคุลากรทางการศกึษา 
     มกีารพัฒนาความรู ้ทักษะและสมรรถนะในการปฏบิัตหินา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ความกา้วหนา้ทางวชิาชพีดว้ยระบบและวธิกีารทีห่ลากหลายและเหมาะสม
• วัตถปุระสงคเ์พือ่จัดทำาแผนพัฒนาวชิาชพีของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ตำาแหน่งรองศกึษาธกิารจังหวัด) ใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง

ตามแผนปฏริปูประเทศดา้นการศกึษา และตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21
• ครแูละบคุลากรทางการศกึษา หมายถงึ ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตามมาตรา 38 ค (2) (ตำาแหน่งรองศกึษาธกิารจังหวัด) 

ทีป่ฏบัิตงิานอยูใ่นสำานักงานศกึษาธกิารจังหวัด 
• รอ้ยละของครแูละบคุลากรทางการศกึษามแีผนพัฒนาทางวชิาชพีทีเ่หมาะสม พจิารณาจากจำานวนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตามมาตรา 38 ค (2) 

(ตำาแหน่งรองศกึษาธกิารจังหวัด) ทีม่กีารจัดทำาแผนพัฒนาวชิาชพี (ID PLAN) หารดว้ยจำานวนรองศกึษาธกิารจังหวัดทัง้หมด โดยคดิคำานวณเป็นคา่รอ้ยละ
• สตูรการคำานวณ (จำานวนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ตำาแหน่งรองศกึษาธกิารจังหวัด) ทีม่กีารจัดทำาแผนพัฒนาวชิาชพี (ID Plan) *100 /จำานวนรอง

ศกึษาธกิาร จังหวัดทัง้หมด = รอ้ยละของครแูละบคุลากรทางการศกึษามแีผนพัฒนาทางวชิาชพีทีเ่หมาะสม

ขอ้มลูพื�นฐ�น 

ปีงบประม�ณ 2562 2563 2564

รอ้ยละของครแูละบคุลากรทางการศกึษา
มแีผนในการพัฒนาทางวชิาชพีทีเ่หมาะสม - -

95.13
(ศกึษานเิทศก)์

เกณฑก์�รประเมนิ

เป้�หม�ยข ั�นตน้ (50) เป้�หม�ยม�ตรฐ�น (75) เป้�หม�ยข ั�นสงู (100)

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100

ประโยชนท์ีส่้ำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร
หรอืประช�ชนจะไดร้บั

- ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ตำาแหน่ง
รองศกึษาธกิารจังหวัด) มแีผนในการพัฒนาวชิาชพี
ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัทักษะทีจ่ำาเป็นสำาหรับ
ตำาแหน่ง และสามารถนำาไปใชเ้ป็นกรอบในการพัฒนา
สมรรถนะตนเองและพัฒนางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

เง ือ่นไข 

-

ขัน้ตอนการดำาเนนิงานปีงบประมาณ 2565
• ประชมุวางแผนการดำาเนนิงาน
• ประชมุปฏบิัตกิารกำาหนดกรอบและสมรรถนะ
• ประชมุปฏบิัตกิารจัดทำาเครือ่งมอืประเมนิสมรรถนะ
• ประชมุชีแ้จงแนวทางและวธิกีารประเมนิสมรรถนะ
• ดำาเนนิการประเมนิสมรรถนะและจัดทำาแผนพัฒนา

วชิาชพีรายบคุคล (ID Plan)
• รวบรวม วเิคราะหแ์ละสรปุผลการประเมนิ



ตวัชี�วดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มค้ำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจ้ำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564

3. รอ้ยละของครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�มแีผนพฒัน�ท�งวชิ�ชพีทีเ่หม�ะสม 

ผูร้บัผดิชอบตวัชี�วดั
1. นายเจรญิ ภวูจิติร์
2. นางกวสิรา ชวนวัน 

หม�ยเลขโทรศพัท์
0 3422 5400-2



ข ัน้ตอนการดำาเนนิงานในปี 
2565
   1. ประชมุคณะทำ�ง�นเพือ่
ว�งแผนก�รดำ�เนนิง�น     
   2. พัฒน�หลกัสตูร
   3. ดำ�เนนิก�รพัฒน�ต�ม
หลกัสตูร (10 รุน่)
   4. ตดิต�มผลก�รพัฒน�
   5. สรปุและร�ยง�นผล

นำา้หนกั
15

ตวัชีว้ดั สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา
ตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ระดบัความสำาเร็จของการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิาร   

คำาอธบิาย

- ก�รพัฒน�ทักษะด�้นดจิทิัลของข�้ร�ชก�รและบคุล�กรของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 
เป็นก�รพัฒน�บคุล�กรของกระทรวงศกึษ�ธกิ�รใหม้คีว�มรู ้คว�มเข�้ใจ และ
ทักษะด�้นดจิทิัลทีเ่หม�ะสม รวมทัง้ส�ม�รถนำ�คว�มรูไ้ปใชใ้นก�รปฏบิตังิ�น โดย
นำ�ขอ้มลูทีไ่ดจ้�กดำ�เนนิก�รพัฒน� และก�รตดิต�มผลก�รพัฒน�ในปีทีผ่�่นม� 
เป็นขอ้มลูในก�รปรับปรงุแกไ้ขหลกัสตูรใหม้คีว�มเหม�ะสม และสอดคลอ้งกบั
คว�มตอ้งก�รของกลุม่เป้�หม�ย กำ�หนดดำ�เนนิก�รพัฒน�กลุม่เป้�หม�ย จำ�นวน  
10 รุน่    รุน่ละ 40 คน รวม 400 คน โดยก�รประชมุว�งแผนก�รดำ�เนนิง�น ก�ร
ปรับปรงุและพัฒน�หลกัสตูร ก�รพัฒน�ดำ�เนนิก�รพัฒน�กลุม่เป้�หม�ย ก�ร
ตดิต�มผลก�รพัฒน� สรปุและร�ยง�น 
- ระดบัคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�ทักษะด�้นดจิทัิลของข�้ร�ชก�รและบคุล�กร
ของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร พจิ�รณ�คว�มสำ�เร็จจ�กเป้�หม�ยเชงิผลผลติและเป้�
หม�ยเชงิผลลพัธข์องโครงก�ร คอื จำ�นวนผูเ้ข�้รับก�รพัฒน� รอ้ยละผลสมัฤทธิ์
ก�รพัฒน�   รอ้ยละคว�มพงึพอใจตอ่ก�รดำ�เนนิก�รพัฒน� และรอ้ยละของผูผ้�่น
ก�รพัฒน�นำ�คว�มรูไ้ปใชใ้นก�รปฏบิตังิ�น
- รอ้ยละผลสมัฤทธิก์�รพัฒน� วัดจ�กก�รประเมนิสองสว่นคอื ระยะเวล�ก�รเข�้รับ
ก�รพัฒน�และผลก�รพัฒน� โดยวัดจ�กองคป์ระกอบต�่ง ๆ เชน่ ก�รทดสอบหลงั
ก�รพัฒน� ก�รประเมนิชิน้ง�น ก�รประเมนิพฤตกิรรม ฯลฯ 
- รอ้ยละคว�มพงึพอใจ วัดจ�กก�รสำ�รวจคว�มคดิเห็นของผูเ้ข�้รับก�รพัฒน�ทีม่ี
ตอ่ก�รดำ�เนนิก�รพัฒน�ดว้ยแบบสอบถ�ม
- รอ้ยละผูผ้�่นก�รพัฒน�นำ�คว�มรูไ้ปใช ้ วัดจ�กก�รสำ�รวจคว�มคดิเห็นผูบ้งัคบั
บญัช�ของผูผ้�่นก�รพัฒน�หลงัจ�กเสร็จสิน้ก�รพัฒน�ไปแลว้ประม�ณ 3 เดอืน 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 25
60

25
61

25
62

25
63

2564

ผลก�รดำ�เนนิง�น

- - - -

- จำ�นวนผูเ้ข�้รับก�รพัฒน� รอ้ย
ละ 114.86 
- ผลสมัฤทธิก์�รพัฒน�เฉลีย่รอ้ย
ละ 92.50
- คว�มพงึพอใจเฉลีย่รอ้ยละ 
95.80
- ก�รนำ�คว�มรูไ้ปใชเ้ฉลีย่รอ้ยละ 
93.20

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

   1. ข�้ร�ชก�รครแูละบคุล�กร
ของกระทรวง ศกึษ�ธกิ�รนำ�คว�ม
รูไ้ปใชใ้นก�รสง่เสรมิก�รปฏริปู
กระบวนก�รเรยีนรูท้ีต่อบสนองตอ่
ก�รเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21
   2. กระทรวงศกึษ�ธกิ�รส�ม�รถ
สนับสนุนก�รพัฒน�กำ�ลงัคนต�ม
กรอบก�รพัฒน�ทักษะด�้นดจิทิัล
ของข�้ร�ชก�รและบคุคลภ�ครัฐ 
เพือ่ก�รปรับเปลีย่นเป็นรัฐบ�ล
ดจิทัิล



ตวัชีว้ดั สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา
ตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ระดบัความสำาเร็จของการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและ
บคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิาร  เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ 
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100)

- จำ�นวนผูเ้ข�้รับ
ก�รพัฒน� 400 
คน

- ผูเ้ข�้รับก�รพัฒน�มี
คว�มพงึพอใจตอ่ก�ร
ดำ�เนนิก�รพัฒน�เฉลีย่    
   รอ้ยละ 90
- ผูเ้ข�้รับก�รพัฒน�มผีล
สมัฤทธิ์
ก�รพัฒน�เฉลีย่รอ้ยละ
 80

- ผูผ้�่นก�รพัฒน�นำ�
คว�มรูไ้ปใชใ้นก�ร
ปฏบิตังิ�น รอ้ยละ 
85

เงือ่นไข -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. น�งณัฏธดิ�  ฤทธ�ภยั
2. น�ยอนันตศ์กัดิ ์ สร�้งคำ�

หมายเลขโทรศพัท์

0 3422 5400-2



ตวัชีว้ดั สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา
ตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำาอธบิาย

• ตวัชีว้ดันีส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เนน้ครแูละบคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิารใหไ้ดร้ับ
การพัฒนาการเรยีนรูใ้นการสือ่สารภาษาองักฤษดา้นอาชพีทีม่คีณุภาพมุง่สูม่าตรฐานระดับสากล (CEFR) สามารถแกปั้ญหา ปรับตัว สือ่สาร และทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่     ได ้
อยา่งมปีระสทิธผิลเพิม่ขึน้ มนีสิยัใฝ่เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ

• ผูเ้ขา้รบัการพฒันาของกระทรวงศกึษาธกิาร หมายถงึ ครแูละบคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิารทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค ทกุสังกดั ไดแ้ก ่บคุลากรในสว่น
กลาง  ศธภ. ศธจ. กศน. สช. สอศ.และ สงักดั สพฐ. รวมทัง้สิน้ จำานวน 1,500 คน

• วธิกีารประเมนิผลการพฒันาการสือ่สารไดถ้กูตอ้งมากขึน้  ประกอบดว้ย การประเมนิผล ทัง้ 4 ดา้น  ไดแ้ก ่ การฟัง พดู อา่น และเขยีน โดยการวัดผลจาก 
        Pre test , Post test , การสือ่สารผา่นสคลปิ และระยะเวลาการเขา้รับการพัฒนาไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 (15 ชัว่โมง/หลักสตูร)

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดำาเนนิงาน

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สูง (100)

ผูเ้ขา้รับการพัฒนารอ้ยละ 80 
ผ่านเกณฑก์ารพัฒนาตามที่
หลักสตูรกำาหนด 

ผูเ้ขา้รับการพัฒนารอ้ยละ 85 ผ่าน
เกณฑก์ารพัฒนาตามทีห่ลักสตูร
กำาหนด 

ผูเ้ขา้รับการพัฒนารอ้ยละ 90 ผ่าน
เกณฑก์ารพัฒนาตามทีห่ลักสตูร
กำาหนด 

ข ัน้ตอนการดำาเนนิงานในปี 2565

• ประชมุวางแผนดำาเนนิงาน
• ประชมุใหค้วามรูก้ารดำาเนนิการพัฒนารว่มกบัเครอืขา่ย

รว่มพัฒนาและผูเ้ขา้รับการพัฒนาผา่นระบบออนไลน์
• ดำาเนนิการพัฒนารว่มกบัหน่วยงานเครอืขา่ยในพืน้ที่
• ตดิตามผลการพัฒนา สรปุ และจัดทำารายงานผลการ

พัฒนาตามหลักสตูร

-

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1. ผูเ้ขา้รับการพัฒนามคีวามรู ้และทักษะการสือ่สาร
ภาษาองักฤษดา้นอาชพี
2. ครแูละบคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิารทีผ่า่นการ
พัฒนามคีวามมั่นใจในการสือ่สารภาษาองักฤษดา้น
อาชพีเพือ่การพัฒนาตนเองและการทำางานทีถ่กูตอ้งและ
ดขีึน้

- - - ….

5. รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการพฒันาทีผ่า่นเกณฑก์ารพฒันาภาษาองักฤษเพือ่การส ือ่สารดา้นอาชพีสามารถ      
     สือ่สารไดถ้กูตอ้งมากขึน้ 

นำา้หนกั
10



ตวัชีว้ดั สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา
ตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาวศศ ิ โพธิส์วุรรณ
2. นางสาวธนันดา รังสกิลุ
3. นางสาวพรชนก ฝอยทอง

หมายเลขโทรศพัท์
0 3422 5400-2 

เงือ่นไข

- กลุม่เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำาเนนิการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาของกระทรวง
ศกึษาธกิารทีป่ฏบัิตงิาน ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค ทกุสงักดั 

5. รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการพฒันาทีผ่า่นเกณฑก์ารพฒันาภาษาองักฤษเพือ่การส ือ่สารดา้นอาชพีสามารถ      
     สือ่สารไดถ้กูตอ้งมากขึน้ 



น้ำ ��หนกั
10

ตวัชี�วดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มค้ำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจ้ำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

6. ระดบัคว�มส้ำ�เร็จของก�รด้ำ�เนนิโครงก�รประชุมท�งวชิ�ก�รเพือ่น้ำ�เสนอผลง�นและนวตักรรมท�งวชิ�ก�ร
    ของผูบ้รหิ�ร คร ูและบคุล�กรท�งก�รศกึษ�

ค้ำ�อธบิ�ย

• โครงการประชมุทางวชิาการเพือ่นำาเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวชิาการของผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา มวัีตถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิ สนับสนุนใหผู้บ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษาไดพั้ฒนาและเสรมิ
สรา้งศักยภาพดา้นการวจิัยเพือ่พัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวชิาการของตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง สามารถนำา
องค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความตอ้งการของประเทศสำาหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และเพือ่เป็นเวทเีผยแพร ่แลกเปลีย่นขา่วสาร ความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ทางวชิาการใหผู้บ้รหิาร ครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา และองคก์รเครอืขา่ยตา่ง ๆ ไดม้โีอกาสเผยแพรผ่ลงานสูแ่วดวงวชิาการอันจะนำาไปสูเ่วทกีารประชมุ
ทางวชิาการระดับประเทศ

• เป้าหมาย ผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา สง่ผลงาน/นวัตกรรมทางวชิาการเขา้รว่มไมน่อ้ยกวา่ 40 เรือ่ง
     ผูบ้รหิาร คร ูบคุลากรทางการศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการสามารถแลกเปลีย่นขา่วสาร ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ทาง
     วชิาการ และมโีอกาสเผยแพรผ่ลงานสูแ่วดวงวชิาการอันจะนำาไปสูเ่วทกีารประชมุทางวชิาการระดับประเทศและระดับ
     นานาชาต ิจำานวน 100 คน

ขอ้มลูพื�นฐ�น 

ปีงบประม�ณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ผลงานทีไ่ด ้
รับการตพีมิพ์

ความพงึ
พอใจ

- - -

150 คน

50 เรือ่ง จาก 64 เรือ่ง 
(รอ้ยละ 78.12)

ความพงึพอใจ 93.80

153 คน

51 เรือ่ง จาก 66 เรือ่ง 
(รอ้ยละ  77.27)

ความพงึพอใจ 94.54

ข ั�นตอนก�รด้ำ�เนนิง�นในปี 2565
-ประชมุวางแผนกำาหนดขัน้ตอนการดำาเนนิงาน
-ประชมุกองบรรณาธกิารเพือ่ปรับปรงุขอบขา่ย
 และปรับปรงุเกณฑก์ารคัดเลอืกผลงานฯ
-ประชาสมัพันธแ์ละรับผลงานฯ
-ประชมุกองบรรณาธกิารพจิารณาจัดกลุม่ฯ
-ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาคัดเลอืกผลงานฯ
-ประชมุกองบรรณาธกิารสรปุผลการคัดเลอืก และประกาศผลฯ
-จัดทำาเอกสาร Proceedings
-ประชมุคณะทำางานเตรยีมความพรอ้มจัดประชมุทางวชิาการฯ
-ดำาเนนิการประชมุทางวชิาการฯ
-ประชมุจัดทำาเครือ่งมอืตดิตามผลฯ 
-ดำาเนนิการตดิตามผล และประชมุสรปุการตดิตามผลฯ
-ประชมุสรปุและจัดทำารายงานสรปุผลโครงการฯ

ประโยชนท์ ีส่้ำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 
หรอืประช�ชนจะไดร้บั

ผูเ้ขา้รว่มโครงการประชมุทางวชิาการฯ 
- มศีักยภาพดา้นการวจิัย สามารถนำาไปพัฒนางานวจิัยเพือ่เลือ่นระดับ 
วทิยฐานะและนำาไปใชป้ระโยชน์
- สามารถนำาองคค์วามรูม้าตอ่ยอดสำาหรับการพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้
 ในศตวรรษที ่21
- ไดเ้ผยแพร ่แลกเปลีย่นเรยีนรูข้า่วสาร ความรู ้ทักษะและประสบการณ์
 ทางวชิาการ เป็นการเสรมิสรา้งชมุชนทางวชิาการดา้นการศกึษา
- ผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา นำาองคค์วามรูท้ีไ่ดร้ับไป 
 ประยกุตใ์ชเ้พือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา



น้ำ ��หนกั
10

ตวัชี�วดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มค้ำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจ้ำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

6. ระดบัคว�มส้ำ�เร็จของก�รด้ำ�เนนิโครงก�รประชุมท�งวชิ�ก�รเพือ่น้ำ�เสนอผลง�นและนวตักรรมท�งวชิ�ก�ร
    ของผูบ้รหิ�ร ครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�

เง ือ่นไข

- 

ผูร้บัผดิชอบตวัชี�วดั
1. นางสาวนพมาศ ณะมาชติ
2. นางสาวรัตตกิร ผรณสวุรรณ

หม�ยเลขโทรศพัท์
0 3432 1289 ตอ่ 4015, 4025

เกณฑก์�รประเมนิ

เป้�หม�ยข ั�นตน้ (50) เป้�หม�ยม�ตรฐ�น (75) เป้�หม�ยข ั�นสงู (100)

-จำานวนผลงานไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 77 ของผลงานฯ ทีส่ง่
เขา้รว่มโครงการไดร้ับการตพีมิพ์
ในเอกสาร Proceedings
-จำานวนผูเ้ขา้ประชมุทางวชิาการ 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของจำานวน
เป้าหมาย
-ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจ
ตอ่โครงการฯ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  
80

-จำานวนผลงานไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 78 ของผลงานฯ ทีส่ง่
เขา้รว่มโครงการไดร้ับการตพีมิพใ์น
เอกสาร Proceedings
-จำานวนผูเ้ขา้ประชมุทางวชิาการ 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของจำานวน
เป้าหมาย
-ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจ
ตอ่โครงการฯ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  85

-จำานวนผลงานไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 79 ของผลงานฯ ทีส่ง่
เขา้รว่มโครงการไดร้ับการตพีมิพใ์น
เอกสาร Proceedings
-จำานวนผูเ้ขา้ประชมุทางวชิาการ 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 100 ของจำานวน
เป้าหมาย
-ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจ
ตอ่โครงการฯ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  
90



7. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
    ความสำาเร็จในการสรา้งระบบการนำาองคก์ารทีส่รา้งความย ัง่ยนื

คำาอธบิาย

• ตัวชีวั้ดนี ้เป็นตัวชีวั้ดยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การนำาองคก์าร ประเด็นที ่1.1 ระบบการนำาองคก์ารทีส่รา้งความยั่งยนื
     เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐาน (Basic)
• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย

และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0
• หมวด 1 การนำาองคก์าร เป้าหมาย เพือ่ใหร้ะบบการนำาองคก์ารของสว่นราชการมุง่เนน้สมัฤทธผิลและสรา้งความยั่งยนืใหกั้บองคก์าร โดยสว่นราชการกำาหนดวสิยัทัศนแ์ละ

แผนยทุธศาสตรท์ีน่ำาไปสูก่ารบรรลพุันธกจิและสอดรับกบัยทุธศาสตรช์าต ิกำาหนดนโยบายในการกำากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการป้องกันทจุรติและการสรา้งความ
โปรง่ใส สรา้งสภาพแวดลอ้มภายในทีมุ่ง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการสง่เสรมิใหเ้กดินวัตกรรมและการแกไ้ขปัญหารว่มกบัเครอืขา่ย ตดิตามประเมนิผลการ
ดำาเนนิการของสว่นราชการและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งตอ่เนือ่งและทันการณ์ (ดว้ยกลไกของเทคโนโลยดีจิทัิล) โดยคำานงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม
และมุง่เนน้ใหเ้กดิผลลัพธท์ีน่ำาไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร์

• ตัวชีวั้ดนี ้กำาหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกับบรบิทการดำาเนนิการของหน่วยงานระดับสำานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดังกลา่วของ
สำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดำาเนนิงาน - - - - -

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ผูบ้รหิารหน่วยงานมวีธิกีารกำาหนด
ทศิทางองคก์าร รองรับพันธกจิ
ปัจจบัุน

ผูบ้รหิารสรา้งสภาพแวดลอ้ม เพือ่ใหเ้กดิ
การมุง่เนน้พันธกจิ การปรับปรงุผลการ
ดำาเนนิการ การเรยีนรูร้ะดับองคก์าร และ
ระดับบคุคล

ผูบ้รหิารสือ่สารถา่ยทอดวสิยัทัศน ์
นโยบาย เป้าหมาย สูท่กุกลุม่
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
หน่วยงานเพือ่ใหเ้กดิการรับรู ้เขา้ใจ 
และรว่มมอืกนัในการดำาเนนิการ
จนเกดิผลสำาเร็จ

นำา้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา
ตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวขวัญหทัย พืน้ทอง
2. นางณัฐชากานต ์เดวสิ

หมายเลขโทรศพัท์
0 3432 1286, 0 3432 1290

1



คำ�อธบิ�ย

• ตัวชีวั้ดนี ้เป็นตัวชีวั้ดยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การนำาองคก์าร ประเด็นที ่1.2 การป้องกนัการทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส 
เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐ�น (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 1 การนำาองคก์าร เป้าหมาย เพือ่ใหร้ะบบการนำาองคก์ารของสว่นราชการมุง่เนน้สมัฤทธผิลและสรา้งความยั่งยนืใหกั้บองคก์าร โดยสว่นราชการกำาหนดวสิยัทัศนแ์ละ
แผนยทุธศาสตรท์ีน่ำาไปสูก่ารบรรลพุันธกจิและสอดรับกบัยทุธศาสตรช์าต ิกำาหนดนโยบายในการกำากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการป้องกันทจุรติและการสรา้งความ
โปรง่ใส สรา้งสภาพแวดลอ้มภายในทีมุ่ง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการสง่เสรมิใหเ้กดินวัตกรรมและการแกไ้ขปัญหารว่มกบัเครอืขา่ย ตดิตามประเมนิผลการ
ดำาเนนิการของสว่นราชการและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งตอ่เนือ่งและทันการณ์ (ดว้ยกลไกของเทคโนโลยดีจิทัิล) โดยคำานงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม
และมุง่เนน้ใหเ้กดิผลลัพธท์ีน่ำาไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร์

• ตัวชีวั้ดนี ้กำาหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกับบรบิทการดำาเนนิการของหน่วยงานระดับสำานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดังกลา่วของ
สำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์�รประเมนิ

เป้�หม�ยข ัน้ตน้ (50) เป้�หม�ยม�ตรฐ�น (75) เป้�หม�ยข ัน้สงู (100)

ผูบ้รหิารสรา้งสภาพแวดลอ้ม
เพือ่ใหห้น่วยงานเป็นองคก์ารทีม่ี
ความโปรง่ใส โดยกำาหนดนโยบาย
ดา้นความโปรง่ใส กำาหนด
มาตรการ/แนวทางในการสรา้ง
ความโปรง่ใสของหน่วยงาน และมี
มาตรการในการถา่ยทอดสูก่าร
ปฏบัิตไิปยังบคุลากรและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

มกีารกำาหนดตัวชีวั้ดในการตดิตาม
ดา้นการป้องกนัการทจุรติ และความ
โปรง่ใสในการปฏบิัตงิาน

หน่วยงานมขีอ้รอ้งเรยีน/การทักทว้งจาก
สาธารณะและสามารถตอบสนองกลับ/
ชีแ้จงไดทั้นทว่งที

นำ�้หนกั
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ตวัชีว้ดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มคำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวขวัญหทัย พืน้ทอง
2. นางณัฐชากานต ์เดวสิ

หม�ยเลขโทรศพัท์

0 3432 1286, 0 3432 1290

8. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 : ระดบัพืน้ฐ�น (Basic)
    คว�มสำ�เร็จในก�รป้องกนัก�รทจุรติและสร�้งคว�มโปรง่ใส 

1

ขอ้มลูพืน้ฐ�น 

ปีงบประม�ณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก�รดำ�เนนิง�น - - - -



คำ�อธบิ�ย

• ตัวชีวั้ดนี ้เป็นตัวชีวั้ดยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.1 แผนยทุธศาสตรท์ีต่อบสนอง
ความทา้ทาย สรา้งนวัตกรรมการเปลีย่นแปลง และมุง่เนน้ประโยชนส์ขุประชาชน เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐ�น (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีระบวนการวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธผิล รองรับการเปลีย่นแปลงและสรา้งขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั กำาหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตรทั์ง้ระยะสัน้และระยะยาว ทีส่อดคลอ้งกบัพันธกจิของสว่นราชการและเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิมแีผนงานทีข่บัเคลือ่น
ลงไปทกุภาคสว่น มกีารตดิตามผลของการบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์และการรายงานผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่การแกไ้ขปัญหาไดทั้นทว่งที

• ตัวชีวั้ดนี ้กำาหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกับบรบิทการดำาเนนิการของหน่วยงานระดับสำานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดังกลา่วของ
สำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐ�น 

ปีงบประม�ณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลก�รดำ�เนนิง�น - - - - -

เกณฑก์�รประเมนิ

เป้�หม�ยข ัน้ตน้ (50) เป้�หม�ยม�ตรฐ�น (75) เป้�หม�ยข ัน้สงู (100)

มกีระบวนการวางแผนกลยทุธ์
เป็นระบบและสนับสนุนการบรรลุ
พันธกจิของหน่วยงานทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว

มกีารจัดทำาแผนยทุธศาสตรโ์ดยคำานงึถงึ
ประโยชนข์องผูรั้บบรกิาร/ประชาชน 
การรองรับการเปลีย่นแปลงจากสภาพ
แวดลอ้มภายนอก เชน่ การแขง่ขนัจาก
ภายนอกองคก์าร/นอกประเทศ ความ
ตอ้งการของประชาชน/ผูรั้บบรกิารที
เปลีย่นแปลงไป

มกีารสือ่สาร ถา่ยทอดยุทธศาสตรส์ู่
การปฏบิัตทิั่วทัง้องคก์าร

นำ�้หนกั
5

ตวัชีว้ดั (หนว่ยง�น) สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มคำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางปรยีานันท ์ เพ็งพุม่
2. นายพงษ์ศักดิ ์ เห็นตระกลูดี

หม�ยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 – 2 ตอ่ 4068

9. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.1 : ระดบัพืน้ฐ�น (Basic)
    คว�มสำ�เร็จในกระบวนก�รว�งแผนกลยทุธอ์ย�่งเป็นระบบ 

1



คำ�อธบิ�ย

• ตัวชีวั้ดนี ้เป็นตัวชีวั้ดยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.2 เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวสอดคลอ้งพันธกจิและยทุธศาสตรช์าต ิ เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐ�น (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีระบวนการวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธผิล รองรับการเปลีย่นแปลงและสรา้งขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั กำาหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตรทั์ง้ระยะสัน้และระยะยาว ทีส่อดคลอ้งกบัพันธกจิของสว่นราชการและเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิมแีผนงานทีข่บัเคลือ่น
ลงไปทกุภาคสว่น มกีารตดิตามผลของการบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์และการรายงานผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่การแกไ้ขปัญหาไดทั้นทว่งที

• ตัวชีวั้ดนี ้กำาหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกับบรบิทการดำาเนนิการของหน่วยงานระดับสำานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดังกลา่วของ
สำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์�รประเมนิ

เป้�หม�ยข ัน้ตน้ (50) เป้�หม�ยม�ตรฐ�น (75) เป้�หม�ยข ัน้สูง (100)

มแีผนทีท่างกลยทุธ ์(Strategy 
Map) แผนระยะสัน้และแผนระยาว
ทีส่ง่ผลตอ่ยทุธศาสตรข์อง
สำานักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร 

มแีผนในการนำาระบบดจิทัิลมาใชป้รับ
เปลีย่นการทำางานและรองรับ
การเปลีย่นแปลงของหน่วยงาน

มกีารกำาหนดตัวชีวั้ดและเป้าประสงค์
ทีต่อบสนองพันธกจิและการเปลีย่นแปลง 
ของหน่วยงาน

นำ�้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มคำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายพงษ์ศักดิ ์ เห็นตระกลูดี
2. นางปรยีานันท ์ เพ็งพุม่

หม�ยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 – 2 ตอ่ 4068

10. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.2 : ระดบัพืน้ฐ�น (Basic)
      คว�มสำ�เร็จในก�รกำ�หนดเป้�ประสงคแ์ละตวัชีว้ดัเชงิยทุธศ�สตรท์ีต่อบสนองตอ่พนัธกจิ

1

ขอ้มลูพืน้ฐ�น 

ปีงบประม�ณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก�รดำ�เนนิง�น - - - -



คำ�อธบิ�ย

• ตัวชีวั้ดนี ้เป็นตัวชีวั้ดยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามสำาคัญกบัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเด็นที ่3.2 
การประเมนิความพงึพอใจและความผูกพันของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่นำามาใชป้ระโยชน ์ เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐ�น (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 3 การใหค้วามสำาคัญกบัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการบรกิารประชาชนทีทั่นสมัยรวดเร็ว
และเขา้ถงึในทกุระดับ เพือ่นำามาใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งนวัตกรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ และความตอ้งการเฉพาะบคุคล
ซึง่สามารถออกแบบได ้(Personalized Service) วางแผนเชงิรกุในการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของกลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ปัจจบัุน
และอนาคต มกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว และสรา้งสรรค ์โดยปฏบัิตงิานบนพืน้ฐานของขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน สง่ผลตอ่ความพงึพอใจ สรา้งความ
รว่มมอืของกลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• ตัวชีวั้ดนี ้กำาหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกับบรบิทการดำาเนนิการของหน่วยงานระดับสำานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดังกลา่วของ
สำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์�รประเมนิ

เป้�หม�ยข ัน้ตน้ (50) เป้�หม�ยม�ตรฐ�น (75) เป้�หม�ยข ัน้สงู (100)

หน่วยงานมกีารออกแบบการประเมนิ
ความพงึพอใจและความผกูพันของ
กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในรปูแบบทีเ่หมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
ทีส่ามารถนำามาใชป้ระโยชนใ์นการ
วเิคราะหแ์ละปรับปรงุกระบวนการ
ทำางาน เชน่ การใหบ้รกิารทีท่ันการณ์ 
พฤตกิรรมทีต่อบสนองตอ่นโยบายการ
บรกิารตา่ง ๆ เป็นตน้

หน่วยงานมกีารประเมนิความพงึ
พอใจของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี จากกระบวนการ
ปฏบิัตงิานหลัก/งานบรกิาร 
อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ/งานบรกิาร

หน่วยงานมกีารประเมนิความผกูพันของ
กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ทีม่ตีอ่หน่วยงามในภาพรวม ครบทกุ
กลุม่

นำ�้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มคำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายปิยะ  ลิม้จนิดาศริิ
2. นางมธรุส  คำายอด

หม�ยเลขโทรศพัท์

0 3422 5400 - 2

11. ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.2 : ระดบัพืน้ฐ�น (Basic)
      คว�มสำ�เร็จในก�รประเมนิคว�มพงึพอใจและคว�มผกูพนั ของกลุม่ผูร้บับรกิ�รและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

1

ขอ้มลูพืน้ฐ�น 

ปีงบประม�ณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก�รดำ�เนนิง�น - - - - -



คำ�อธบิ�ย

• ตัวชีวั้ดนี ้เป็นตัวชีวั้ดยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวัด การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.2 การวเิคราะห์
ผลจากขอ้มลู และตัววัด เพือ่นำาไปสูก่ารพัฒนาและแกไ้ขปัญหา  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐ�น (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 4 การวัด การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มากำาหนดตัววัดทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ในระดับปฏบัิติ
การและระดับยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลท่ัวทัง้องคก์าร รวมทัง้การสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตัววัด เพือ่การแกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทันเวลา และเชงิรกุ มกีารใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล
ในเชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการทำางานทีป่รับเป็นดจิทัิลเต็มรปูแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได ้

• ตัวชีวั้ดนี ้กำาหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกับบรบิทการดำาเนนิการของหน่วยงานระดับสำานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดังกลา่วของ
สำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์�รประเมนิ

เป้�หม�ยข ัน้ตน้ (50) เป้�หม�ยม�ตรฐ�น (75) เป้�หม�ยข ัน้สงู (100)

มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและ
ตัวชีวั้ดทีร่วบรวมในทกุระดับ
ของหน่วยงาน

- มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู เปรยีบเทยีบ
  ผลการดำาเนนิงานกบัคา่เป้าหมาย
- มกีลไกทีใ่ชใ้นการตดิตามงาน 
  เพือ่แกไ้ขปัญหาของกระบวนการตา่งๆ
  ในหน่วยงาน

มกีารนำาขอ้มลูไปแกปั้ญหา ปรับปรงุ
กระบวนการสำาคัญ ๆ (Re-active) 
ของหน่วยงาน อย่างนอ้ย 2 กระบวน
งาน

นำ�้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มคำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายณัฐวญิญ ์ สริเดชธราทพิย์
2. นางบัวศร ี อบุลศลิป์

หม�ยเลขโทรศพัท์

0-3432-1286

12. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 : ระดบัพืน้ฐ�น (Basic)
      คว�มสำ�เร็จในก�รวเิคร�ะหข์อ้มลูและตวัชีว้ดัเพือ่แกป้ญัห�ในกระบวนก�รปฏบิตังิ�น

 

ขอ้มลูพืน้ฐ�น 

ปีงบประม�ณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก�รดำ�เนนิง�น - - - - -



คำ�อธบิ�ย

• ตัวชีวั้ดนี ้เป็นตัวชีวั้ดยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 : การมุง่เนน้บคุลากร ประเด็นที ่5.1 ระบบการจัดการบคุลากรทีต่อบสนอง
ตอ่ยทุธศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐ�น (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมนีโยบายและระบบการบรหิารจัดการดา้นบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจ 
มคีวามคลอ่งตัวและมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์มกีารสรา้งวัฒนธรรมการทำางานทีด่ ีกอ่เกดิความรว่มมอื มรีะบบการพัฒนาบคุลากรทันสมัย พัฒนาบคุลากรในสว่นราชการใหก้า้วทัน
เทคโนโลย ีมทัีกษะในการแกไ้ขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมจีรยิธรรม มคีวามคดิรเิริม่ทีน่ำาไปสูน่วัตกรรม มคีวามเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะ ปฏบิัตงิานโดยเนน้ให ้
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

• ตัวชีวั้ดนี ้กำาหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกับบรบิทการดำาเนนิการของหน่วยงานระดับสำานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดังกลา่วของ
สำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์�รประเมนิ

เป้�หม�ยข ัน้ตน้ (50) เป้�หม�ยม�ตรฐ�น (75) เป้�หม�ยข ัน้สงู (100)

มกีารวเิคราะหค์วามเชือ่มโยง
สอดคลอ้งระหวา่งแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานและแผน/กจิกรรม
ในการพัฒนาบคุลากรของหน่วย
งาน

มกีารทบทวน/ประเมนิขดีความสามารถ
และอัตรากำาลังดา้นบคุลากรทีห่น่วยงาน
จำาเป็นตอ้งมใีนแตล่ะระดับเพือ่ตอบสนอง
ตอ่บทบาท ภารกจิ ยทุธศาสตร ์และการ
เปลีย่นแปลง ทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต

มกีารวางแผนกำาลังคน เพือ่ใหส้ามารถ
ตอบสนองตอ่บทบาทภารกจิและ
ยุทธศาสตรท์ีม่ใีนปัจจบุัน

นำ�้หนกั
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ตวัชีว้ดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มคำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวขวัญหทัย พืน้ทอง
2. นางสาวชตุกิานต ์ทมิจันทร์

หม�ยเลขโทรศพัท์

 034-321286, 321290 

13. ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.1 : ระดบัพืน้ฐ�น (Basic)
      คว�มสำ�เร็จในก�รว�งแผนกำ�ลงัคนเพือ่สนองตอ่ยทุธศ�สตรข์องหนว่ยง�น 

ขอ้มลูพืน้ฐ�น 

ปีงบประม�ณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก�รดำ�เนนิง�น - - - - -



คำ�อธบิ�ย

• ตัวชีวั้ดนี ้เป็นตัวชีวั้ดยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 6 : การมุง่เนน้ระบบการปฏบิัตกิาร ประเด็นที ่6.1 กระบวนการทำางานทีเ่ชือ่ม
โยงตัง้แตต่น้จนจบสูผ่ลลัพธท์ีต่อ้งการ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐ�น (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิัตกิาร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารบรหิารจัดการกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ
และนำาไปสูผ่ลลัพธท์ีต่อ้งการ มกีารสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุผลผลติ กระบวนการ และการใหบ้รกิาร มกีารลดตน้ทนุและการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารนำา
เทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะสงูขึน้ บรูณาการกระบวนการเพือ่สรา้งคณุคา่ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

• ตัวชีวั้ดนี ้กำาหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกับบรบิทการดำาเนนิการของหน่วยงานระดับสำานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดังกลา่วของ
สำานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์�รประเมนิ

เป้�หม�ยข ัน้ตน้ (50) เป้�หม�ยม�ตรฐ�น (75) เป้�หม�ยข ัน้สงู (100)

หน่วยงานมกีารทบทวน ออกแบบ
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนไดค้รบถว้นตามอำานาจ
หนา้ทีท่ีก่ฎหมายกำาหนด

มกีารออกแบบกระบวนการทำางาน
บนแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ 
(End to End Process) เพือ่ใหเ้กดิ
ผลลัพธท์ีม่คีณุคา่แกป่ระชาชน

มกีารกำาหนดแนวทางการปฏบัิตงิานรว่ม
กนัระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในกระบวนการของหน่วยงาน เชน่
จัดทำาขอ้ตกลงในการปฏบัิตริว่มกนั
ระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จัดทำา
มาตรฐานการปฏบัิตงิานรว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

นำ�้หนกั
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ตวัชีว้ดั สถ�บนัพฒัน�คร ูคณ�จ�รย ์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�
ต�มคำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวณัฐชนันท ์ จันทคปุต์
2. นางสาวธนดิา อบุลชาติ

หม�ยเลขโทรศพัท์
0-3432-1286, 0-3432-1289

14. ตวัชีว้ดั หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 : ระดบัพืน้ฐ�น (Basic) 
      คว�มสำ�เร็จในก�รออกแบบกระบวนก�รทีเ่ชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบกระบวนก�ร (end to end process) 

ขอ้มลูพืน้ฐ�น 

ปีงบประม�ณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลก�รดำ�เนนิง�น - - - - -
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