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ไตรมาส (มกราคม–มีนาคม 2565)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (-)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ)
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
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๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี) (-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21)
7. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรของภาครัฐถือเป็นปั จจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้องค์กรกรสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศได้ภายใต้บริบทความท้าทายการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมถึงการรับมือกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (The New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) จากนโยบายการพัฒ นาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐซึ่ ง เป็นหนึ่ งในประเด็นการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศที่สำคั ญตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.
2561 – 2565) และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐภายใต้หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ มี
การบูรณาการทำงาน มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการรบริหารงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้ง ระบุว่าต้องมีการพัฒ นาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ให้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิ ท ธิภ าพ ส่ งเสริม การเรีย นรู้อ ย่างต่ อ เนื่ อง มุ่ ง เน้ น ให้ ก ำลั ง คนมี ส มรรถนะสูง มี ค วามสามารถ ทั ก ษะและ
สมรรถนะที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้เห็น ชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.
2563 – 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำไปดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2563) ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
หลักสูตรในการเตรียมความพร้อมข้าราชการพลเรือนจากตำแหน่งประเภทอำนวยการ เข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น (ตำแหน่ งรองอธิบ ดีหรือ เทียบเท่า) ให้มีค วามพร้อมทั้ง ด้านความรู้ ความสามารถ และคุ ณ ลักษณะที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รวมทั้งสามารถนำการปรั บเปลี่ยนองค์กรภาครัฐไปสู่การเป็นภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมได้ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ
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กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอชน
ดังนั้น นักบริหารระดับสูง จึงเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิก ารให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคล ทั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรกรทาง
การศึ ก ษา ควรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ยังมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลการ
บริหารจัดการการศึก ษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 จึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้ในทุกมิติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานเชิงรุกและประสานการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างเป็นระบบ การพัฒนานักบริหารระดับสูงเพื่อให้มี
องค์ความรู้ ทักษะ เป็ นผู้นำที่มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักบริหาร
การศึกษาที่มีความรู้ ในวิทยาการสมัยใหม่ และบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
จากการดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
– 2563) ได้ มี ก ารติ ด ตามประ เมิ น ผลโครงก ารพัฒ น านัก บ ริห ารระ ดับ สูง ก ระท รวงศึก ษาธิก าร
(นบส.ศธ.) อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่า ได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดจากการ
พัฒนาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน
และพัฒนาสังคม รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เข้ารับการพั ฒนากับคณะวิทยากร และผู้เข้ารับ การพัฒ นาด้วยกัน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ทั้ง ภายใน
กระทรวงและภายนอกกระทรวง และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสภาวการณ์ และการ
เปลี่ ยนแปลงในปั จจุ บั น โดยเน้ น รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ เป็ น แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยคำนึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้เป็นหลัก รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะในด้านดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการ ด้านภาษาอังกฤษ ที่เป็ นทัก ษะที่ จำเป็นสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะอื่น ๆ ที่จำเป็ น
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวต่อไป
ภายใต้แนวทางการพั ฒนาบุ คลากรภาครัฐดัง กล่าวข้างต้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิก าร โดย
สถาบันพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำหนดให้มีโครงการพัฒ นานักบริหารระดับ สูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2563) ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมข้าราชการ
พลเรือนสามัญ และข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษา จากตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ เข้าสู่ ตำแหน่ ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองอธิ บดีหรือเทียบเท่า) ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รวมทั้งสามารถนำการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐไปสู่การ
เป็นภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมต่อไป
8. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า)
2. สามารถปรับแนวคิ ด มุ มมอง วิธีการทำงาน การสื่อ สาร บุ คลิก ภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ ปัญ หาที่
เหมาะสมกับการบริหารองค์การภาครัฐในบริบทที่มีความท้าทาย
3. มีความพร้อมด้านภาวะผู้นำ มีความสามารถทางการบริหารทั่วไป และการบริหารงานการศึกษา
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรที่กำหนด
2) ร้อ ยละ 85 ของผู้เข้ารับ การพั ฒ นามีความพึ ง พอใจต่อการเข้ารับการพัฒ นาตามหลักสูตรพัฒ นา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
3) ผู้สำเร็จการพัฒนามีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
นักบริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายนอกจำนวน 60 คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมการก่อนการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 2
การดำเนินการพัฒนา

วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา

1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การพัฒนาเครื่องมือการติดตาม
3. การประชุมคณะกรรมการคณะต่าง ๆ
4. การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา
5. การประชุมคณะทำงาน
6. การจัดทำเอกสาร
1) คู่มือหลักสูตร
2) คู่มือการจัดทำ IS,GP
3) คู่มือกระบวนการ IDP
4) คู่มือการวัดและประเมินผล
กิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
(Preparation Phase) ได้แก่
1) การชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร
2) การสำรวจความคิดเห็นและความ
คาดหวังที่มีผลต่อหลักสูตร
3) แจ้งผลการประเมินสมรรถนะทางการ
บริหาร
4) การแนะนำและการวางแผนการจัดทำ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual
Study : IS) และรายงานการศึกษากลุ่ม

พฤศจิกายน 2564 –
กุมภาพันธ์ 2565

กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
2565
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ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ

(Group Project : GP)
5) การแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
(Individual Development Plan : IDP)
2. กิจกรรมการพัฒนา (Development Phase)
ได้แก่
1) พัฒนาในกิจกรรม/ หัวข้อต่าง ๆ
2) การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
(Individual Development Plan :
IDP)
3) การประมวลองค์ความรู้ (Integrative
Session of Lessons Learned)
3. การจัดทำข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ (Action Learning Policy Project)
กำหนดให้มีการพบวิทยากรที่ปรึกษาผลงาน
รายบุคคลและผลงานกลุ่ม อย่างน้อยประเภท
ละ 5 ครั้ง
4. การสรุปผลการเรียนรู้ (Reflection Learning)
ขั้นตอนที่ 3
1. สรุปผลการดำเนินการพัฒนา
หลังดำเนินการพัฒนา
2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ หลักสูตร
นบส.ศธ.
3. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล หลักสูตร นบส.ศธ.
ขั้นตอนที่ 4
ดำเนินการทั้งใน สคบศ. และนอก สคบศ. โดยมี
การพัฒนาตามหลักสูตรเสริม วัตถุประสงค์เพื่อ
นบส.ศธ. และการสรุปผลการ 1. ทบทวนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
พัฒนาตามหลักสูตร
ในการนำความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติ
2. การติดตามประเมินผล รุ่นที่ 12
3. การสรุปผลและรายงานผล รุ่นที่ 12
หมายเหตุ : ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระยะเวลา

สิงหาคม - กันยายน
2565

ธันวาคม 2565
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
1) ดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 จำนวนทั้งสิ้น 5 คณะ คือ
- คณะกรรมการอำนวยการ
- คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ
- คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา
- คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
- คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
2 ) ดำเนิ น การจั ด ประชุ ม คณ ะกรรมการอำนวยการ โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสอาด
พิม พ์ส วัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัช มังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการได้ให้ค วามเห็ น ชอบกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 แผนการดำเนินการ
พัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 และพิจารณาจัดสรรจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
3) ดำเนิ น การจั ด ประชุ ม คณะทำงานโครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง กระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน ที่ 14 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการ
ศึ ก ษา โดยคณะทำงานเพื่ อ พิ จ ารณากรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2563)
ของสำนักงาน ก.พ. กรอบมาตรฐานหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 และจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12
(ร่าง) กำหนดการพัฒ นา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 (ร่าง) กำหนดการ IS GP IDP (ร่าง) แนวทางการประเมินสมรรถนะ
ทางการบริห ารและการประเมิน บุ ค ลิก ภาพผู้น ำ (ร่าง) แนวทางการเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการพั ฒ นา (ร่าง)
กำหนดการพิธีเปิดการพัฒ นา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 และพิ ธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิ บัตรแก่ ผู้ผ่านการ
พัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 11
4) ดำเนิ น การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะทำงานโครงการพั ฒ นานั ก บริห ารระดั บ สูง กระทรวง
ศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร วิทยากรที่ ปรึกษาการจัดทำ IS GP
IDP และบุคลากรกลุ่ มพัฒ นาผู้น ำ โดยมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ย วกับ กรอบหลักสู ตรและแนวทางการพัฒ นา
นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 กำหนดการพัฒนาตลอดหลักสูตร ดำเนินการวิเคราะห์เอกสารและพิจารณาปรับปรุงแนวทาง
และขัน้ ตอนการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) และจัดทำแนวทางและขั้นตอนการจัดทำรายงานการศึกษา
กลุ่ม (GP) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP)
5) ดำเนิ น การจั ด ทำหนั ง สื อ แจ้ ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เพื่อจัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
1) ดำเนิน การจัดประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒ นาหลัก สู ตรและวิ ชาการ โครงการพั ฒ นานั กบริห าร
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ชั้น 3 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม
ZOOM โดยคณะอนุ กรรมการฯ ได้ มี มติ เห็ น ชอบหลัก สู ตร นบส.ศธ. รุ่น ที่ 12 ตามที่ สำนั ก งาน ก.พ. รับ รอง
หลักสูตร
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2) ดำเนิ น การจัด ประชุ มคณะอนุ กรรมการคั ด เลื อ กผู้เข้า รับ การพั ฒ นา โครงการพั ฒ นานั ก บริห าร
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
สอาดพิ มพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารัชมังคลาภิ เษก กระทรวงศึก ษาธิการ โดยคณะอนุกรรมการได้ร่วมกับพิจารณา
คุณสมบัติของบุคลากรที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ.
รุ่นที่ 12 โดยมีมติเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา รวมทั้งสิ้น จำนวน 84 คน
3 ) ดำเนิ น การจั ด ประชุ ม คณ ะก รรมก ารอำน วยก ารโครงก ารพั ฒ น านั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์
หงส์เจริญ ชั้น 3 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม ZOOM
โดยคณะกรรมการได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาโครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
กระทรวงศึ กษาธิการตามที่ ค ณะอนุก รรมการคั ดเลื อกผู้เข้ ารับการพั ฒ นาฯ เสนอ รวมทั้ ง สิ้น จำนวน 84 คน
ประกอบด้วย
1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 21 คน
2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 คน
3) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวน 2 คน
4) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 8 คน
5) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 12 คน
6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 31 คน
7) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 2 คน
8) สถานศึกษาเอกชน จำนวน 2 คน
9) หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 5 คน
4) สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึก ษา ดำเนิ น การประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการ
คัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 และดำเนิ นการแจ้งหน่วยงานของผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้ารับการพัฒนา
5) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดและกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12
6) ดำเนิ น การจั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารโครงการ โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทพวรเวที
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
พัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12
7) ดำเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 การ
เตรียมความพร้อมโดยการประเมินสมรรถนะทางการบริหารและประเมินบุคลิกภาพผู้นำของผู้เข้ารับการพัฒนา
นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2565 โดยระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
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8) ดำเนินการพัฒนาตามโครงการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ กระบวนการคิด
วิเคราะห์และตัด สินใจของผู้บริหาร โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 ณ รอยัล ริเวอร์แคว
รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
9) ดำเนินการพั ฒนาตามหลั กสูตร นบส.ศธ. รุ่น ที่ 12 สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม
2565 ณ สถาบั นพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ กษา (ดำเนิ นการพั ฒ นาสั ป ดาห์ ล ะ 3 วัน คื อ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์) โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน เข้ากลุ่ม GP พบวิทยากรที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ร้อยละ 80
พัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามหลักสูตรที่กำหนด
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ร้อยละ 85
พัฒนามีความพึงพอใจต่อการ
เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
3) ร้อยละของผู้สำเร็จการ
ร้อยละ 80
พัฒนามีการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

~9~
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

ภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

ภาพการประชุมคณะทำงานโครงการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 12

ภาพการพัฒนาตามหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 12
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17. งบประมาณ
17.1 งบประมาณ สคบศ.
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
3,098,000 275,599.40
275,599.40
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการโครงการพัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
17.2 งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
6,750,000 2,889,720.00
2,889,720.00
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
1. การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ มีการนัดหมายค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากประธานมีราชการด่วน จึงต้องเลื่อนเวลาประชุม
2. เนื่องจากอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ทำให้ผู้เข้าพัฒนา
กลัวว่าจะได้รับเชื้อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19
18.2 แนวทางแก้ไข
1. ฝ่ายเลขานุการต้องเตรียมความพร้อมและต้องดำเนินการประสานงานแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการอย่างกระชั้นชิด
2. ก่อนการเข้ารับการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาส่งผลการตรวจ ATK จากสถานพยาบาลเพื่อแสดงผล
ยืนยันการปลอดเชื้อไวรัส Covid – 19 และให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
19.1 ดำเนินการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 ตามหลักสูตรกำหนด
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
21. ผู้รายงาน นางสาวจุไรรัตน์ โพธิลักษณ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 087 409 5662 โทรสาร 0 3422 5399 e–mail : jurairat2708@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11
(กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร)
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (-)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ)
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
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๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี) (-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21)
7. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุ ณ ภาพ พร้อ มสำหรับ วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ประเด็น การเพิ่ มประสิ ทธิภาพระบบบริห ารจั ด
การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท รวมถึ งแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น ที่ 12 การพั ฒ นาการ
เรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผ ลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถยกระดั บ การพั ฒ นาสมรรถนะของคนไทย เพื่ อ นำไปสู่ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขั น ด้ านการศึก ษาของประเทศ และเพื่ อให้ ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการศึ ก ษาสู ง ขึ้น ส่ง ผลให้
การศึกษามีประสิทธิภาพและมีคุณ ภาพเป็นที่ยอมรั บ เทียบเท่ามาตรฐานสากล อีกทั้ง ยังเป็น การยกระดับการ
พัฒนาสมรรถนะของคนไทย และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ รวมถึง
แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการ
บริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ จึงเป็นสิ่งสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของภาครัฐและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนทุ กชวงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู
ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง
สอดคลองกั บ การจัด การเรีย นรู ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ใหสามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ไ ด้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ ดั ง นั้ น
นักบริหารระดับสูงเป็นกลุ่มบุคลากรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพยากรบุคคล คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่ต้องได้รับการส่งเสริม
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และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนักบริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสำเร็จ
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรอบรู้สถานการณ์ในทุกมิติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถกำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเชิงรุกและประสานการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างเป็นระบบ การพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงเพื่อให้มีองค์ความรู้ ทักษะ เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และบริหารจัดการโดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ควรเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นานั ก บริห ารระดับ สู ง
กระทรวงศึ กษาธิก าร (นบส.ศธ.) มาอย่างต่อเนื่ องในทุ กปีง บประมาณ ปี ละ 1 รุ่น โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.
2564 ดำเนินการพัฒนารุ่นที่ 11 ตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2561) ซึ่งสำนัก งานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มี มติรับรองรองหลักสูตรพั ฒนานั กบริหารระดับสู ง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
ของสำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ว่า เพื่อให้นักบริหารระดับสูงมีความรู้และประสบการณ์ กว้างขวาง เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนานักบริ หารในหลักการแล้วจำเป็นต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.ศธ. และมีคุ ณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เข้ารับการ
ฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. และเมื่อผ่านหลักสูตร ส.นบส. แล้ว จะถือ
ว่าเป็นผู้มี คุณ สมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. ดัง นั้น
หลังจากที่มีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) เสร็จสิ้นไป
แล้วระยะหนึ่ง ควรมีการจัดอบรมระยะสั้น เป็นการเพิ่มเติมให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงดำเนินการจัดกิจกรรมหลักสูต รเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการ
พัฒ นาตามหลักสู ตร เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานและเจตนารมณ์ ของหลั กสูต รการฝึก อบรมนัก บริหาร
ระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ. ที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นการทบทวน (Review) และประมวลเพื่อสรุป (Summary)
องค์ความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนามีการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ ทบทวนย้อนกลับ (Reflection Learning) ร่วมกัน
เป็นกลุ่มและเป็นกิจกรรมของแต่ละบุคคลในการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำพร้อมรั บการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีสมรรถนะด้านการจัดการที่ดีได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถนำการ
เปลี่ ย นแปลง มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น สำหรั บ วิ ถี ชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 และขั บ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตร์ ข องชาติ แ ละของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่ผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงที่ยั่ง ยืน พร้อมทั้งยกระดับการ
สร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาให้เทียบเท่านานาชาติด้วย
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8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อทบทวนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารเพือ่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
8.2 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารการศึกษาที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาประเทศ
8.3 เพื่อสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2) ความพึงพอใจของผู้ เข้ ารับ การพั ฒ นาต่อการเข้ าร่วมกิจ กรรม: หลัก สูตรเสริม นบส.ศธ. และการ
สรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 ที่สำเร็จการพัฒนาตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร นบส.ศธ.
11. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 ได้รับอนุมัติขยายเวลาเป็นระหว่างเดือนมีนาคม สิงหาคม 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
12.1 ทั้งภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
12.2 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม
วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการ
1. การนำเสนอรายงานของผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อ
มกราคม – มีนาคม
หลักสูตรเสริม นบส.ศธ.
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำ
2565
แผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสู่การปฏิบัติ
โดยกระบวนการกลุ่มและการถกแถลง
2. การอภิปรายร่วมกันในประเด็นปัญหาเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเชิงการบริหาร
3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพและ
เครือข่ายนักบริหาร
4. การประชุมปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนา
หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 11
กิจกรรมที่ 2
ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนา มกราคม – มีนาคม
สรุปผลการพัฒนา
นบส.ศธ. รุ่นที่ 11 (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.
2565
ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร)
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และแพร่กระจายในหลาย
พื้นที่ของประเทศไทย จึงยังไม่ได้ดำเนินการ และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมระหว่างเดือน
ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 เป็นระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 80
นักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการ
สรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า ร้อยละ 85
รับการพัฒนาต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ.
และการสรุปผลการพัฒนาตาม
หลักสูตร

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
- ไม่มีภาพกิจกรรมเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
500,000
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการโครงการพัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนดตามโครงการฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
21. ผู้รายงาน นางสาวจุไรรัตน์ โพธิลักษณ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 087 409 5662 โทรสาร 0 3422 5399 e–mail : jurairat2708@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ”
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ
 แผนการปฏิรูปประเทศที่ 12 ด้านการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก
 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน
 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ)
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ ด้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี) (-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21)
7. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในการปฏิรูปกระบวนการและระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่ อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายคือ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ มีแนวทางและมีข้อค้นพบจากผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ให้ นักเรียนมีคะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น
สอดคล้องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการปฏิรูปกลไกและระบบผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพ ครูและอาจารย์ ให้ มีการพั ฒ นาความรู้ ทัก ษะและสมรรถนะในการปฏิบั ติห น้าที่ ของตนอย่างต่อเนื่อ ง
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมในการพัฒ นาแต่ละกลุ่ม และ
ยัง สอดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เกี่ ย วกั บ การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ที่จะทำให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้ อินเทอร์เน็ต ทำให้การอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 และผลคะแนนสอบ
PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500
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นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิก ารในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญ ญาณความเป็นครู
มี ส มรรถนะสู ง สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ศ ตวรรษที่ 21 สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุ ษย์ ครูและบุคลากรทางการศึก ษาให้ มีสมรรถนะ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถนำผลการ
พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ในฐานะเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเป็น
หน่วยงานในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยภารกิจการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิช าการถือเป็ นภารกิ จหนึ่ งเพื่อ พัฒ นาองค์ค วามรู้ในเชิง วิชาการและนำไปสู่การพั ฒ นาการศึก ษาของประเทศ
ประกอบกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเป็นผลจากการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ที่เสนอแนะให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอบรม พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการทำวิจัยและพัฒ นานวัตกรรม รวมทั้งการเขียนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ในรูปแบบของบทความวิจัยเพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (รายงาน
โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2564) ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการพัฒนานั กวิจัย
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ”ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม ทางวิชาการ
ของผู้ บ ริ ห าร ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ ผู้ บริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง
และสามารถต่ อ ยอดในเวที ก ารเผยแพร่ ผ ลงาน นวั ต กรรมทางวิ ชาการและแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ทางวิชาการร่วมกันในการประชุม สัมมนาทางวิชาการในโอกาสต่อไป นอกจากนั้น ผู้บริหาร ครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา ยังสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความต้องการของประเทศ
สำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนางานด้านการศึกษา นำองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน
เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ตลอดจนจะทำให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างกว้างขวาง
มากขึ้น คุณค่าที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้า
และการสืบทอดผลงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
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8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สัมมนาทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอด
และตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ทางวิชาการ และเป็นการพัฒ นาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะ
นำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 30 คน
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการเขียนบทความวิจัยสำหรับการประชุม สัมมนาทางวิชาการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ จำนวน 30 คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – มิถุนายน 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา
1) กิจกรรมการดำเนินการก่อนการพัฒนา
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
พฤศจิกายน 2564
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนดขั้นตอน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
การดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ธันวาคม 2564–มกราคม 2565
ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา
ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
มกราคม 2565
เหมาะสมเข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา
มกราคม 2565
2) กิจกรรมการดำเนินการพัฒนา
มกราคม 2565
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด
มกราคม 2565
3) กิจกรรมการดำเนินการหลังการพัฒนา
พฤษภาคม-มิถุนายน 2565
ขั้นตอนที่ 8 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม
พฤษภาคม 2565
การพัฒนา
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ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 9 ดำเนินการติดตามการนำผลการพัฒนาไปประยุกต์ใช้
พฤษภาคม 2565
ขั้นตอนที่ 10 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปผลการติดตามการ พฤษภาคม 2565
นำผลการพัฒนาไปประยุกต์ใช้
ขั้นตอนที่ 11 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงาน มิถุนายน 2565
สรุปผลโครงการฯ
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
- โครงการที่อนุมัติแล้ว วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อ
ดำเนินการวันที่ 10 ธันวาคม 2564
วางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
- มีแผนและขั้นตอนการดำเนินงานฯ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อ
ดำเนินการวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
- มีหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
นำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”
ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ
ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 รับสมัคร
10 มกราคม 2565
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ของการ
ประชุมทางวิชาการ Facebook และ โปรแกรม LINE
ฯลฯ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารและหนังสือราชการถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อคัดเลือก วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3209
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพัฒนา อาคารอำนวยการ สคบศ. โดยผลการคัดเลือกสรุปได้ดังนี้
- กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน
- กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน
รวมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา จำนวน 37 คน
ขั้นตอนที่ 6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ ตามประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
การพัฒนา
ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่
ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2565
หลักสูตรกำหนด
- มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 37 คน ผ่านการ
พัฒนา จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 97.29 ซึ่งผู้ไม่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา จำนวน 1 คน เนื่องจากมีเวลาเข้า
รับการพัฒนาไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร ร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ร้อยละ 94.20
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1) จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา
30 คน
เชิงคุณภาพ
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 85
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการ
ให้บริการของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา
3) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
ร้อยละ 85
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการ
พัฒนาสามารถนำองค์ความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการ
เขียนบทความวิจัยสำหรับการ
ประชุม สัมมนาทางวิชาการได้

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

30 คน

37 คน

ร้อยละ 123.33

-

ร้อยละ 94.20

-

-

N/A

-

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
16.1 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภาพประชุมปฏิบัติการคณะทำงานประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน วันที่ 10 ธันวาคม 2564
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ภาพประชุมปฏิบัติการคณะทำงานประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
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ภาพเว็บไซต์และอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัย
หลักสูตร ”เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14.2 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”
ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2565
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
100,000.94,910
94,910
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
- ร่างบทความวิจัยไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด เนื่องจากขาดข้อมูลและรูปแบบเกณฑ์ที่กำหนด
- กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาและร่วมทำกิจกรรมไม่ครบตามที่โครงการกำหนด
18.2 แนวทางแก้ไข
- จัดทำ QR Code ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างบทความวิจัย และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายดำเนินการศึกษา
และจัดทำร่างบทความไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ฝึกปฏิบตั ิระหว่างดำเนินการพัฒนาและส่งวิทยากรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
- กำหนดให้มีเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เพื่อรับวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
3) กิจกรรมการดำเนินการหลังการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 8 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม
การพัฒนา
ขั้นตอนที่ 9 ดำเนินการติดตามการนำผลการพัฒนาไปประยุกต์ใช้
ขั้นตอนที่ 10 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปผลการติดตามการนำผล
การพัฒนาไปประยุกต์ใช้
ขั้นตอนที่ 11 ประชุมปฏิบตั ิการคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงาน
สรุปผลโครงการฯ

ระยะเวลา
พฤษภาคม-มิถุนายน 2565
พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพด้านเขียนบทความการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับหรือ
วิทยฐานะและมีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
20.2 ผู้บริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจั ยมาประยุกต์ ต่อ ยอด
สำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
20.3 ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถแลกเปลี่ ย นข่ า วสาร ความรู้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ทางวิชาการ และเป็นการพัฒ นาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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21. ผู้รายงาน นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 090-9078968 โทรสาร 034-225399 e–mail : chankupt@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 3)
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ
 แผนการปฏิรูปประเทศที่ 12 ด้านการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก
 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน
 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี) (-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 แสวงหา สร้าง และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ)
7. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้ านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุษย์
ในการปฏิรูปกระบวนการและระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายคื อ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ มีแนวทางและมีข้อค้นพบจากผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกันกับผู้ อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนมีคะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น
สอดคล้องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการปฏิรูปกลไกและระบบผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพ ครูและอาจารย์ ให้ มีการพั ฒ นาความรู้ ทัก ษะและสมรรถนะในการปฏิบั ติห น้า ที่ ของตนอย่างต่อเนื่อ ง
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมในการพัฒ นาแต่ละกลุ่ม และ
ยัง สอดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เกี่ ย วกั บ การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่จะทำให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
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สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้ อินเทอร์เน็ต ทำให้การอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 และผลคะแนนสอบ
PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500
นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการ
เรีย นรู้ กำหนดให้ ค รู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ชาชี พ มี จิต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู
มี ส มรรถนะสู ง สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ศ ตวรรษที่ 21 สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และร้อยละของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ในฐานะเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเป็น
หน่วยงานในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยภารกิจการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิช าการถือเป็ นภารกิ จหนึ่ งเพื่อ พัฒ นาองค์ค วามรู้ในเชิง วิชาการและนำไปสู่ การพั ฒ นาการศึก ษาของประเทศ
ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมทางวิชาการ ตามโครงการประชุมทางวิชาการ
เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการครั้งที่ 2)
ร้อยละ 94.54 (รายงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร
ครูและบุ คลากรทางการศึกษา, 2564) รวมทั้ง ผลการติ ดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการไปใช้
โดยการสัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารระดับ สูงของกระทรวงศึ กษาธิการ และการประชุ มสนทนากลุ่ มของผู้น ำเสนอและ
ผู้เข้าร่วมประชุ มทางวิชาการ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การประชุมทางวิชาการเพื่ อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการ หรือ สคบศ. วิชาการ ในครั้งต่อไปควรจัดให้มีขึ้นและควรจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจาก
เป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษาที่ดีมากและ
มีประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มี โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ สคบศ. วิชาการครั้งที่ 3
เพื่ อ เป็ น เวที ในการเผยแพร่ ผ ลงานและนวั ต กรรมทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เพื่ อส่ งเสริม สนั บสนุ นให้ ผู้บริหาร ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาได้ พั ฒ นาและเสริ มสร้างศั กยภาพด้ านการวิจั ย
เพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการที่เข้มแข็งและเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาการร่ว มกัน สามารถนำองค์ค วามรู้จากการวิจัย มาประยุก ต์ต่อ ยอดและตอบสนองความต้อ งการของ
ประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในการ
พัฒนางานด้านการศึกษานำองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังทำให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นำมาซึ่งการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น คุณค่าที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านี้
จะเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและการสืบทอดผลงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
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และเนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงจัดการประชุม
ทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและ
ตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8.3 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการให้ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และองค์ กรเครือข่ายต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและสาธารณชน
ทั่วไป และเป็นการพัฒ นาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิ ชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการที่ผ่านการตรวจคุณ ภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารรายงานการดำเนินการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิช าการ (Proceedings) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) ที่ส่งเข้าร่วมโครงการ
2) จำนวนผู้เข้าประชุมทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3) สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้และต่อยอด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ จำนวน 100 คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา
1) กิจกรรมการวางแผน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
พฤศจิกายน 2564
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนดขั้นตอน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
การดำเนินงาน
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ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
2) กิจกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมทางวิชาการฯ

ระยะเวลา
ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม
2565
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุง ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
ขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการ
ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
ขั้นตอนที่ 5 เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อ
กุมภาพันธ์ 2565
พิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม
มีนาคม - เมษายน 2565
ทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 8 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อสรุปผล เมษายน - พฤษภาคม 2565
การพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและ เมษายน - พฤษภาคม 2565
นวัตกรรมทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 10 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสาร
พฤษภาคม 2565
การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)
หรือเอกสาร Proceedings
ขั้นตอนที่ 11 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) พฤษภาคม 2565
ของเอกสาร Proceeding
ขั้นตอนที่ 12 จัดจ้างทำเล่มเอกสาร Proceeding
พฤษภาคม 2565
3) กิจกรรมการประชุมทางวิชาการฯ
มิถุนายน 2565
ขั้นตอนที่ 13 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนด
มิถุนายน 2565
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.
วิชาการ ครั้งที่ 3)
ขั้นตอนที่ 14 ดำเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
มิถุนายน 2565
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)
4) กิจกรรมการสรุปผลการดำเนินการ
สิงหาคม - กันยายน 2565
ขั้นตอนที่ 15 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม สิงหาคม - กันยายน 2565
การนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปใช้
ขั้นตอนที่ 16 ดำเนินการติดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทาง
สิงหาคม - กันยายน 2565
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้
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ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 17 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปผลติดตามการนำ สิงหาคม - กันยายน 2565
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปใช้
ขั้นตอนที่ 18 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงาน กันยายน 2565
สรุปผลโครงการประชุมทางวิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)
• รูปแบบการดำเนินการประชุมฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการโดยการแบ่งขอบข่ายของงานออกเป็นกลุ่มย่อย
จำนวน 6 กลุ่ ม ในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) เรื่องละประมาณ 20 นาที (บรรยาย 15 นาที
ตอบข้อซักถาม 5 นาที)
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
-โครงการที่อนุมัติแล้ว วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อ
ดำเนินการวันที่ 7 ธันวาคม 2564
วางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน -แผนและขั้นตอนการดำเนินงานฯ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกอง
ดำเนินการวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564
บรรณาธิการเพื่อปรับปรุงขอบข่ายและ
-ขอบข่ายและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือก
นวัตกรรมทางวิชาการ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับผลงาน ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
และนวัตกรรมทางวิชาการฯ
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ของการประชุม
(บทความวิจัย)
ทางวิชาการ Facebook และ โปรแกรม LINE ฯลฯ
-ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารและหนังสือราชการถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 เปิดรับผลงานและนวัตกรรม
ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์
ทางวิชาการ
2565 มีผู้ส่งผลงานฯ จำนวน 47 เรื่อง
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกอง
-ดำเนินการประชุมฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
บรรณาธิการ เพื่อพิจารณาจัดกลุ่ม
-ส่งบทผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะให้ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ
จำนวนทั้งสิ้น 47 เรื่อง ได้จัดกลุ่มผลงานฯ แบ่งได้เป็น
จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 การบริหารการศึกษา จำนวน
26 เรื่อง กลุ่มที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน จำนวน 17 เรื่อง กลุ่มที่ 3 การพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 4 เรื่อง
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ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการ

ผลการดำเนินงาน
(กำหนดประชุมพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 22 เมษายน
2565)
ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 - 25 มีนาคม 2565
-กองบรรณาธิการประสานส่งผลงานให้ผู้เขียนดำเนินการ
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและให้ส่งกลับมายังกอง
บรรณาธิการ (ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565)

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการที่ผ่านการตรวจ
คุณภาพและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสารรายงานการ
ดำเนินการประชุมวิชาการ
นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการ (Proceedings)
2) จำนวนผู้เข้าประชุมทาง
วิชาการ

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของ
จำนวนผลงาน
และนวัตกรรม
ทางวิชาการ
(บทความวิจัย) ที่
ส่งเข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
จำนวนเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
3) ร้อยละความพึงพอใจของ ไม่น้อยกว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการ
ร้อยละ 90
ให้บริการของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา
4) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ ร้อยละ 40
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการเพื่อ
นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่
3) สามารถนำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และต่อยอด

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
16.1 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภาพประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

ภาพเว็บไซต์และอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 3)
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14.2 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ภาพการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการ
เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 2 ท่าน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
วันที่ 3 มีนาคม 2565

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
170,000.แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความเรื่องเดียวกัน อาจมีความเห็นและให้คะแนนประเมินที่แตกต่างกัน
มากเกินไป
2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีภารกิจงานมาก อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการพิจารณาบทความ
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18.2 แนวทางแก้ไข
- ควรวางแผนให้มีช่วงระยะเวลาเพิ่มเติม ในการประสานขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓
เพื่อให้พิจารณาให้คะแนนบทความเดิมอีกครั้ง ในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ๒ ท่านเดิมที่ให้คะแนนประเมินแตกต่างกัน
มาก ในบทความเรื่องเดียวกัน
- ติดตามผลการพิจารณาบทความโดยการประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์ เพิ่มเติม กรณีหากเลย
ระยะเวลาที่กำหนดส่งผลการประเมินบทความ
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
ระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 8 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อสรุปผล เมษายน - พฤษภาคม 2565
การพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและ เมษายน - พฤษภาคม 2565
นวัตกรรมทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 10 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสาร
พฤษภาคม 2565
การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)
หรือเอกสาร Proceedings
ขั้นตอนที่ 11 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) พฤษภาคม 2565
ของเอกสาร Proceeding
ขั้นตอนที่ 12 จัดจ้างทำเล่มเอกสาร Proceeding
พฤษภาคม 2565
3) กิจกรรมการประชุมทางวิชาการฯ
มิถุนายน 2565
ขั้นตอนที่ 13 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนด
มิถุนายน 2565
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.
วิชาการ ครั้งที่ 3)
ขั้นตอนที่ 14 ดำเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
มิถุนายน 2565
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)
4) กิจกรรมการสรุปผลการดำเนินการ
สิงหาคม - กันยายน 2565
ขั้นตอนที่ 15 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม สิงหาคม - กันยายน 2565
การนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปใช้
ขัน้ ตอนที่ 16 ดำเนินการติดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทาง
สิงหาคม - กันยายน 2565
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้
ขั้นตอนที่ 17 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปผลติดตามการนำ สิงหาคม - กันยายน 2565
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปใช้
ขั้นตอนที่ 18 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงาน กันยายน 2565
สรุปผลโครงการประชุมทางวิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
20.2 มีการสะท้อนสภาพปัญหาทางด้านการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา
21. ผู้รายงาน นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 3432 1289 โทรสาร 0 3422 5399 e–mail : orapinja50@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards
Becoming Regional and Global Citizens: CBSEL)
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (-)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ)
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
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 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี) (-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 แสวงหา สร้าง และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ)
7. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นวาระสำคัญของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
ฉบับที่ 8 ที่ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เป็นศูนย์กลาง เพื่อมุ่งสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ และความชำนาญที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้าง
เครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพให้กับประชากรในการที่จะอยู่ร่วมกันในสัง คมไทย ประชาคม
อาเซียน และสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน และสมาชิกคู่เจรจาในกรอบอาเซียนบวกหก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้บริ ห าร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University: SWU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาภายในประเทศ ณ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ 2 การพัฒนาในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3) ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 2 ระยะ แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รุ่นที่ 4) ได้เข้ารับการพัฒนา ในระยะที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งได้
ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาของผู้ผ่านการพัฒนาในรุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 ที่ได้รับการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน
สาธารณรัฐประชนจีนแล้ว ส่วนการพัฒนาในระยะที่ 2 ผู้เข้ารับการพัฒนาในรุ่นที่ 4 ไม่สามารถเดินทางไปพัฒนา
ณ สาธารณรัฐประชนจีนได้ ด้วยเหตุดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐ
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ประชาชนจี น จึ ง ปรั บ รู ป แบบการพั ฒ นาจากเดิ ม เป็ น การพั ฒ นาผ่ า นระบบออนไลน์ ( On-line Training)
คณะกรรมการการศึกษาแห่งมหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้พิจารณาให้ทุนสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา
พิจารณาแล้วเห็นว่า การพัฒนาในรูปแบบออนไลน์สามารถเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการพัฒนาในระยะที่ 1 การ
พั ฒ นาภายในประเทศผ่ า นระบบออนไลน์ ใ ห้ กั บ ผู ้ เ ข้า รั บ การพั ฒนาในรุ ่น ที ่ 5 และพั ฒ นาในระยะที ่ 2 ใน
ต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ (On-line Training) จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยซีหนาน ไปพร้อมกับผู้เข้ารับการ
พัฒนาในรุ่นที่ 4 ซึ่งจากการปรับรูปแบบการพัฒนาในระยะที่ 1 การพัฒนาภายในประเทศผ่านระบบออนไลน์
สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นที่ 5 นั้น จึงทำให้กิจกรรมการพัฒนาภายในประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่น
ที่ 5) ขาดการศึกษาดูงานสถานศึกษาของผู้ผ่านการพัฒนาในรุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
ดังนั้น เพื่อการเติมเต็มองค์ความรู้ในสมรรถนะของผู้เข้ารับการพัฒนาในรุ่นที่ 5 และเพื่อให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาได้เกิดการเรียนรู้ ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมีความรู้ความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษาและจัดการศึกษา ให้สอคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาในส่วนของการศึกษาดูงานภายในประเทศเพิ่มเติม
ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาในรุ่นที่ 5 และชะลอการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 6) ไว้ก่อนจนกว่าผู้เข้า
รับการพัฒนารุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 จะได้เดินทางไปรับการพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสต่อไป
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 5 ได้ศึกษาองค์ความรู้ของผู้ผ่านการพัฒนาที่ได้รับจากการพัฒนา
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติ
8.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 5 นำองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ผ่านการพัฒนาที่ไ ด้รับจาก
การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปประยุกต์ใช้
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ CBSEL 32 คน
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามโครงการ CBSEL ร้อยละ 85
3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ CBSEL ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (จัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา) ร้อยละ 85
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคม
อาเซี ย นและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming
Regional and Global Citizens: CBSEL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 จำนวน 32 คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - กรกฎาคม 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
กิจกรรม/หลักสูตร/ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมการพัฒนา (ภายในประเทศ): การศึกษาดูงานภายในประเทศ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาดูงานภายในประเทศ
มีนาคม - เมษายน 2564
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผล
พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล
กรกฎาคม 2565
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
- ยังไม่ได้ดำเนินการ
14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)
ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3100 (ห้องเทพวรเวที) อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. ดำเนินการปรั บกิ จกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู ้นำทางการศึก ษาที่ ยั่ง ยืน เพื่อความเป็ น
ประชาคมอาเซี ย นและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards
Becoming Regional and Global Citizens: CBSEL) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 กิ จ กรรมการพั ฒ นา
(ภายในประเทศ) : การศึกษาดูงานภายในประเทศ เป็นกิจกรรมการพัฒนาภายในประเทศ รุ่นที่ 6
2. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน แบ่งออกเป็น
2.1 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อ ำนวยการสถานศึก ษาในระดับ ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา สัง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 26 คน
2.2 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการ) ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 4 คน
2.3 ผู้มีอายุไม่เกิน 55 ปี จนถึงวันรับสมัคร
2.4 ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก โดยมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
1) เป็ น ผู ้ ผ ่ า นการพั ฒ นา “หลั ก สู ต รพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารด้ า นอาชี พ
ในศตวรรษที่ 21” ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือผ่านการอบรมภาษาอังกฤษจาก
สถาบันต่าง ๆ
2) ผ่านการทดสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC/ TOEFL/ IELTS/ TU-GET/ CU-TEP เป็นต้น
3) มีวุฒิการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
4) มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน/หรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ
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4. ระยะเวลาการพัฒนาภายในประเทศ จำนวน 3 - 4 วัน (เดือนสิงหาคม 2565)
5. รูปแบบการพัฒนาเป็นแบบออนไซต์ (On-site training) แต่หากไม่สามารถดำเนินการพัฒนาใน
รูปแบบดังกล่าวได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ดำเนินการ
พัฒนาผ่านระบบออนไลน์ (On-line Training)
6. การจัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานโครงการฯ ให้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อ
โครงการได้รับการอนุมัติให้ปรับกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
7. การดำเนินการพัฒนากับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) จะดำเนินการพัฒนาผ่าน
ระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1) จำนวนของผู้เข้ารับการ
32 คน
พัฒนาตามโครงการ CBSEL
เชิงคุณภาพ
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ร้อยละ 85
พัฒนามีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการตามโครงการ CBSEL
3) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ร้อยละ 85
พัฒนาตามโครงการ CBSEL ที่
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
(จัดการศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษา)

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
130,000
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
- โครงการเป็นการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้การดำเนินการ
ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยซีหนานมีความประสงค์มีการพัฒนาในรุ่นที่ 6
จากเดิมที่กำหนดไว้ให้รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ไปพัฒนาและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
18.2 แนวทางแก้ไข
- ประสานขอความชัดเจนจากมหาวิท ยาลัยซีหนาน โดยจะปรับกิจกรรมโครงการเป็นการพัฒ นาใน
ประเทศ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาในต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
-ปรับกิจกรรมในโครงการเป็นการพัฒนาภายในประเทศ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอ
ขออนุมัติ
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
- มีการดำเนินการจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาที่ดีขึ้น
21. ผู้รายงาน นางสาวพรชนก ฝอยทอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 3422 5400 ต่อ 4041 โทรสาร 0 3422 5399 e–mail: panna1964@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (-)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

~ 46 ~
๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี) (-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เป็ น คนดี เก่ ง และมี คุ ณ ภาพ โดยคนไทยมี ค วามพร้ อ ม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิ ตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัส ถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีล ธรรม และเป็ นพลเมื องดีของชาติ มี หลัก คิด ที่ ถูกต้อ ง
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นความสำคัญ กับการพัฒนาที่ สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการแก้ไขปัญ หา และการเสริมสร้าง และ
ยกระดั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา การเรี ย นรู้ โดยการพั ฒ นาระบบการเรีย นรู้ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มีก ารออกแบบการเรีย นรู้ ใหม่ การเปลี่ ยนบทบาทครู การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพระบบบริห าร
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อ
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัว รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล โดยกำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ
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มีภารกิจที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น ซึ่งตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ได้
กำหนดให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบประเด็นปฏิรูปที่ 4.2 การพัฒนา
วิชาชีพครู เป้าหมายเร่งด่วน 1) มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยกำหนดตัวชี้วัดคือ ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนในการพัฒนาทาง
วิชาชีพที่เหมาะสม และ เป้าหมายเร่งด่วน 5) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดคือ ครูทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน จัดทำนโยบาย แผนและแนวทางในการพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ ง
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เป็นการทดลองนํารอง หรือการ
พัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่เหมาะสม มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของข้าราชการ
ครู และบุ คลากรทางการศึกษาขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เริ่มดำเนิน การกับ กลุ่มเป้ าหมายแรกคื อ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้มี
การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์ สังกัด สป. รวมทั้งจัดทำหลักสูตรเพื่อ
พัฒนานำร่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นควรดำเนินการพัฒนาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และขยายผล
ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวต่อไป
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้
มีความเหมาะสม และสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา (ศึกษานิเทศก์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.1.2 ร้อยละของข้าราชการครู (รองศึกษาธิการจังหวัด) ที่จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) ที่เข้ารับการพัฒนา นำความรู้และทักษะจาก
การพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10.1 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 80 คน
10.2 รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 คน

~ 48 ~
11. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนพฤศจิกายน 2564 – สิงหาคม 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์)
1) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
2) ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ สป.
3) ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรฯ
4) ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามผลการพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู (รอง ศธจ.)
1) ประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำสมรรถนะของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
2) ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
3) ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ผ่านช่องทางออนไลน์)
4) ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
1) ประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงาน สคบศ. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)
1) ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ สป. ระหว่าง
วันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหลักสูตรพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เวลาการพัฒนา 30 ชั่วโมง โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย
รายวิชาที่ 1 บริหารราชการเชิงกลยุทธ์ (จำนวน 6 ชั่วโมง)
1.1 คุณภาพการศึกษากับการบริหารจัดการภาครัฐ ในยุคนววิถี (Next Normal)
1.2 กลยุทธ์การบริหารราชการสู่การนิเทศการจัดการศึกษา ในยุคนววิถี
(Next Normal)
รายวิชาที่ 2 พัฒนานโยบายและแผนคุณภาพการศึกษา (จำนวน 9 ชั่วโมง)
2.1 แผนการนิเทศการศึกษาเชิงกลยุทธ์ในยุคนววิถี (Next Normal)
2.2 แผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา (จำนวน 15 ชั่วโมง)
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 11)
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3.2 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
3.3 การรายงานผลการใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์
2) ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม ZOOM ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ ๑ จำนวน ๔๕ คน รุ่นที่ ๒ จำนวน ๔๖ คน รวม ๙๑ คน
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่า
ของผู้เข้ารับการพัฒนา
ร้อยละ 80
(ศึกษานิเทศก์)
2) ร้อยละของข้าราชการครู
ไม่น้อยกว่า
(รองศึกษาธิการจังหวัด) ที่จัดทำ ร้อยละ 100
แผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
3) ร้อยละของบุคลากรทาง
ไม่น้อยกว่า
การศึกษา (ศึกษานิเทศก์)
ร้อยละ 85
ที่เข้ารับการพัฒนา นำความรู้
และทักษะจากการพัฒนา
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

-

ร้อยละ 95.03

-

n/a

n/a

n/a

๙๑ คน

-

-

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
400,000
198,147
25,480
172,667
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์)
๑) ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามผลการพัฒนา
๒) ดำเนินการติดตามผลการพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู
(รอง ศธจ.)
1) ประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำสมรรถนะของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
2) ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
3) ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทักษะ
และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ มีทักษะการเรียนรู้และ
สมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการ
พัฒนาทางวิชาชีพให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ
21. ผู้รายงาน นางกวิสรา ชวนวัน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-3432-1286 โทรสาร 0-3422-5399 e–mail : kawidsara@gmail.com
22. วันทีร่ ายงาน ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (-)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ)
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
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๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี) (-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง)
7. หลักการและเหตุผล
จากแนวโน้มสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงในศรวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมา
จากความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลก
เข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูลและความรู้มากมายมหาศาล สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ การพัฒนาประเทศในยุครัฐบาลดิจิทัลและก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒ นาคุณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจและมีสมรรถนะสูงตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0
จากผลการประเมินในหลายรายการพบว่า สมรรถนะด้านการศึกษาของประเทศไทยในเวทีสากลยังอยู่ใน
ระดับไม่น่าพึงพอใจ ทั้งด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ทั้งผลการจัดอันดับของ World Economic Forum (WEF) (2017-2018) ที่ตัวชี้วัดด้านการศึกษามี
อันดับลดลง และผลความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ IMD ซึ่งอันดับลดลงเช่นกัน รวมทั้งผลการจัด
อันดับของมหาวิทยาลัยโลก โดยนิตยสาร TIMES (2018) และ QS World University Ranking (2018) ไม่มี
มหาวิทยาลัยของไทยติด 200 อันดับแรกของโลก จึงจำเป็นต้อ งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุ มเมื่อ วัน ที่ 28 มิถุน ายน 2548 เห็น ชอบให้น ำการพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้เป็ นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการพั ฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
ภารกิจและมีสมรรถนะสูงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 โดย
มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ควบคู่กับการ
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พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญ ญาของมนุ ษย์ที่หลากหลาย โดยนำ
บริการดิจิทัลที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
มาใช้ในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
และได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับขั้นพื้นฐาน ต่อมาได้ปรับให้มีความทันสมัย
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) สำหรับใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็น
ประเทศไทย 4.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับขั้นพื้นฐาน ฉบับ
ที่ 2 มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การทั้งในระดับกรมและระดับสำนัก เพื่อพัฒนาไปสู่องค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ
และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน
และต่อสังคมโดยรวม เพื่อ ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผล
ตามคำรับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ พ.ศ. 2562 สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการได้กำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการด้วยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาข้าราชการ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) ให้มีทักษะ
และสมรรถนะทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้ง ด้านความรู้ ความสามารถ
ทัศนคติ และความคิด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) และการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในระดับสูงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัด การภาครัฐ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสัง คมฯ และ
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก าร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
8. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มุ่งสู่
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
4.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรสังกัดสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐาน PMQA เพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
13.1 กิจกรรมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
13.2 กิจกรรมประชุมการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
13.2.1 จัดประชุมคณะทำงานการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
13.2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
13.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.
13.3.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สคบศ.
13.3.2 กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.
13.4 กิจกรรมการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำระบบปฏิบัติการและ
ปรับปรุงกระบวนการ
13.5 กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
13.6 กิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสำนักของ สคบศ.
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
- กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. กิจกรรมที่ 11.3.2 กิจกรรมให้ความรู้
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดทำข้ อตกลงการพัฒนางาน (PA) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม
Zoom ณ สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา จำนวนกลุ่ มเป้าหมาย 27 คน ผู้ เข้าร่ว ม
กิจกรรม 27 คน
14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)
- ไม่มีการดำเนินกิจกรรมในไตรมาสนี้
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้แล้ว ร้อยละ 90
เสร็จ
เชิงคุณภาพ
2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 85
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อกิจกรรม
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สคบศ.

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

~ 56 ~
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
150,000
11,950
11,950
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้กำหนด
มาตรการ แนวทาง และเงื่อนไขในการดำเนินงาน ห้ามรวมกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ณ ที่ใดๆ ทำ
ให้บางกิจกรรมต้องเลื่อนออกไปก่อน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
18.2 แนวทางแก้ไข
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
จาก onsite เป็นแบบ online
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
19.1 กิจกรรมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
19.2 กิจกรรมประชุมการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
19.2.1 จัดประชุมคณะทำงานการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
19.2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
19.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.
19.3.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สคบศ.
19.3.2 กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.
19.4 กิจกรรมการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำระบบปฏิบัติการและ
ปรับปรุงกระบวนการ
19.5 กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
19.6 กิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสำนักของ สคบศ.
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
21. ผู้รายงาน นางสาวสุวภัทร ยวงใย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 034321290 ต่อ 1213 โทรสาร 034225399 e–mail : suvaphat.y@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี) (-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
7. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพมนุษย์ ให้คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสัง คมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และกำหนดประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผน
ย่อยที่ 1 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริห ารจั ดการศึก ษาในทุ กระดับ ทุ กประเภท และแผนปฏิ รูป ประเทศด้ านการศึก ษา (พ.ศ. 2561 – 2565)
กำหนดให้มีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่ อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนา
ทรัพยากรทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาคนในสั งคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วยวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึง ได้กำหนดยุท ธศาสตร์การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จําเป็นของผู้เรียนใน
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ศตวรรษที่ 21 และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถ
อยู่ร่วมในสัง คมศตวรรษที่ 21 และการสร้างแพลทฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูป แบบใหม่ และการพั ฒนา
สมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็น
ทักษะหนึ่งที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะด้านดิจิทัลของ
มนุษย์จึงต้องปรับตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
หรือ COVID-19 จึงเป็นปัจจัยเร่งด่วนที่ทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
แผนพั ฒ นาดิจิทั ลเพื่อ เศรษฐกิ จและสัง คมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 –2579) (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559 : 46 – 52) ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์”
โดยการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้กล่ าวถึงการดำเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กรและ
การพัฒ นากำลังคนให้มีความพร้อมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็ นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็ นการ
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการ
ทำงานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการ
ของรัฐที่มีธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็น
การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดใน
การประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2560 : 22-23) ได้กำหนดแนวทางพัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล ดังนี้ 1)
กำหนดให้การพัฒนาคนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และการสร้างและพัฒนาคนให้
เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้ เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการพัฒ นา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 2) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาข้าราชการ
และบุ ค ลากรภาครัฐ เกี่ย วกั บ การสร้างและพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิจิทั ลของหน่วยงาน เพื่ อประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยงานให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้รวมทั้งเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล การทำงาน และการให้บริการระหว่างหน่วยงานที่สร้างคุณค่า
ร่วมกัน 3) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการนำรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา 70 :
20 : 10 (ร้อยละ 70 เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน และ
ร้อยละ 10 เรียนรู้จากการฝึกอบรม) มาปรับใช้ในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนเอง และให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 4) กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดดำเนินการเพื่อให้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนภาครัฐ
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรภาครัฐใน ๒ กลุ่ม (สำนักงาน
ข้ าราชการพลเรือ น 2560 : 7 - 8) คื อ กลุ่ ม ผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง ของส่ ว นราชการ และกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อพิจารณาจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในกระทรวงและ
กรมต่าง ๆ พบว่า มีผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และยังอยู่ในราชการ ร้อย
ละ ๑๐.๗๒ ของจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทั้งหมด นอกจากนี้จากผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี ๒๕๕๙ พบว่า หน่วยงานภาครัฐยังขาดการเตรียมบุคลากรเพื่อ
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สานต่อภารกิจของผู้นำด้านดิจิทัลของหน่วยงาน หากภาครัฐไม่เร่งสร้างและเตรียมบุคลากรกลุ่มนี้ การขับเคลื่อน
ภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อาจไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวัง และเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างบุคลากรภาครัฐ
ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในราชการพลเรือน (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์) มีจำนวนร้อยละ ๐.๕๘ ของจำนวนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนทั้งหมด และ
เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากรในระดับองค์กร พบว่า ส่วนราชการ (กรม) หนึ่งจะมีผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ประมาณ ๑ – ๑๕ คน หรือเฉลี่ยประมาณ ๗ คน และเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก
ของส่วนราชการเท่านั้น และเมื่อพิ จารณาศักยภาพและขีด ความสามารถของผู้ปฏิบัติง านกลุ่มนี้ พบว่ายัง ขาด
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและขาดทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ น
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชน
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ จน
พัฒนาสู่การเป็ นหน่วยงานดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึ ก ษา ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบในการพั ฒ นาบุ คลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ โดยปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิ จิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน
1,591 คน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกจำนวนมากที่ต้องการได้รับ
การพั ฒ นาทัก ษะด้านดิจิ ทัล ดังนั้ น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบั นพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุค ลากร
ทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการมี ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์
8. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 400 คน
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4) ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนานำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน
2. พัฒนาหลักสูตร
2.1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
2.2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
3. ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
4. ติดตามการพัฒนาตามหลักสูตร
4.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามผลการพัฒนา
4.2 ติดตามผลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานทางออนไลน์
5. สรุปและรายงานผล
5.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงร่างรายงาน
5.2 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงาน
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ประชุมคณะทำงานตามคำสั่ง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ 202/2564 ลง
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อวางแผนดำเนินการพัฒนา ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้
1. กำหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1 เพื่อร่างหลักสูตร ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม
2565 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565
2. กำหนดดำเนิ นการพั ฒนากลุ่มเป้ าหมาย จำนวน 10 รุ่น 400 คน ในเดือนกุ มภาพั นธ์ – พฤษภาคม
2565
3. ติดตามผลการพัฒนา ในเดือนสิงหาคม 2565
4. ประชุมสรุปและรายงานผลโครงการ ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565
14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
1) พัฒนาหลักสูตร โดยการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เพื่อร่างหลักสูตร
ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 เพื่ อตรวจสอบคุ ณภาพหลักสูตร ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม
2565 ผลการประชุมได้หลักสูตรสำหรับไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตามโครงการ จำนวน 2 หลักสูตร คือ
1.1) หลักสูตรคิด สร้าง infographic ให้โดนใจด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย 3 รายวิชา online จำนวน 18 ชั่วโมง onsite จำนวน 21 ชั่วโมง ได้แก่
รายวิชาที่ 1 รู้จัก Infographic
รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva สร้าง Infographic ให้โดนใจ
รายวิชาที่ 3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva
1.2) หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
3 รายวิชา online จำนวน 18 ชั่วโมง onsite จำนวน 21 ชั่วโมง ได้แก่
รายวิชาที่ 1 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva
รายวิชาที่ 3 การออกแบบสื่อสวย ด้วย Canva
2) รั บสมั ครและประกาศรายชื่ อผู้ เข้ ารั บการพั ฒ นาตามหลั กสู ตรคิ ด สร้ าง infographic ให้ โดนใจด้ วย
Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6
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3) ดำเนิ น การพั ฒ นาตามหลั กสู ตรคิ ด สร้าง infographic ให้ โดนใจด้ วย Canva สำหรับบุ คลากรสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 285 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่หลักสูตร
กำหนด จำนวน 285 คน รายละเอียดดังนี้
รุ่นที่
1
2
3
4
5
6

วัน เดือน ปี
ที่ดำเนินการ
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
1 - 4 มีนาคม 2565
8 - 11 มีนาคม 2565
15 - 18 มีนาคม 2565
รวม 6 รุน่

ผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(คน)
40
46
47
45
51
56
285

ผู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินฯ
(คน)
40
46
47
45
51
56
285

ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย
(ร้อยละ)
87.99
93.32
92.92
89.01
89.60
86.39
89.87

ความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ค่าเฉลี่ย
4.95
4.92
4.91
4.89
4.85
4.82
4.89

คิดเป็นร้อยละ
99.00
98.40
98.20
97.80
97.00
96.40
97.80

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
2) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา
3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการพัฒนา
4) ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา
นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า 400 คน

400 คน

285 คน

71.25

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-

ร้อยละ 89.87

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

-

ร้อยละ 97.80

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

N/A

N/A

N/A
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
16.1 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
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16.2 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
2,500,000
477,575.69
4,940
472,635.69
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาสละสิทธิ์ก่อนการเข้ารับการพัฒนาจำนวนหลายคน
18.1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
อาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
18.2 แนวทางแก้ไข
18.2.1 รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาให้มากกว่าจำนวนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละรุ่น
18.2.2 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด เช่น
ตรวจ ATK ก่อนเข้าที่พัก ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนั่งอบรมรักษาระยะห่าง
ตามมาตรการที่กำหนด เป็นต้น
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
- ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 – 4
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
20.2 กระทรวงศึกษาธิการสามารถสนับสนุนการพัฒนากำลังคนตามกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคคลภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
21. ผู้รายงาน นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ 086-8753137 โทรสาร 0 3422 5399 e–mail : anansak.sa@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 12 ด้านการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.6 แผนความมั่นคง
แผนย่อย ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี) (-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
7. หลักการและเหตุผล
ปัจจุ บัน สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง วัฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้อมของโลกเป็ นยุ คข้ อมูล ข่าวสาร
เทคโนโลยีมีส่วนผลักดันสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหม่เกิดขึ้นและ
อาชีพเก่าบางอาชีพถูกลดความสำคัญลง ปริมาณความรู้มีอัตราการเติบโตสูง ปัจจั ยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่
ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ที่
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดี มี ทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอั งกฤษและภาษาที่สาม มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพั ฒ นาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และจากการเปลี่ยนแปลง
ด้ านเทคโนโลยี แ ละสภาพแวดล้ อ มในยุ ค ปั จ จุ บั น ทำให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง และผู้ ส อน
จำเป็นต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการนำรูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่ง ไปใช้กับผู้เรียน ได้
ตลอดเวลา ซึ่งโลกยุคใหม่ต้องการผู้เรียนที่มีวินั ย มีพฤติกรรมที่ยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย ๆ สถานที่ การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีของศตวรรษที่ ๒๑
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จากผลการสำรวจโดยสำนักจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ Education First (EF) เผยผล
การจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจาก ๑๐๐ ประเทศ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ประจำปี ๒๕๖๒ พบว่า
ไทยรั้งอันดับ ๗๔ ได้ ๔๗.๖๒ คะแนน อยู่ในระดับต่ำมาก (Very Low) น้อยจากปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้
๔๘.๕๔ และ ๔๙.๗ คะแนน ตามลำดับ หากเทียบกับกลุ่มอาเซี ยนด้วยกัน ไทยอยู่อัน ดับ ๖ รองจากสิง คโปร์
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเมียนมาร์และกัมพูชา ขณะที่
๑๐ ประเทศแรกที่ได้คะแนนทักษะภาษาอังกฤษสูงสุด ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สิง คโปร์
แอฟริกาใต้ ฟินแลนด์ ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก และเยอรมนี ในอีกด้านหนึ่ ง แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช
เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาอังกฤษหรือกำลังเรียนภาษาอังกฤษกว่า ๒ พันล้านคนทั่วโลก
และทักษะภาษาเป็นหนึ่งในซอฟท์สกิลที่สำคัญ ที่สุดของเยาวชนในอาเซียน” ทว่า เมื่อมองในบริบททักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของคนไทย มักจะปรากฏการวิจัย หรือผลการศึกษาที่ชี้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะภาษาอังกฤษ
กลัวการใช้ภาษาอังกฤษ และแง่มุมที่ค่อนไปทางลบ สะท้อนจากการทดสอบการสำรวจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อมองลึก
ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้คนไทยขาดทักษะภาษาอังกฤษมีหลากหลายมิติ ทั้งจากระบบการศึกษา ตัวบุคคล ฯลฯ
British Council (บริ ติ ช เคานซิ ล ) ได้ เปิ ด เผยข้ อ มู ล จากการทำการวิ จั ย ในปี ที่ ผ่ า นมา พบว่ า “ทั ก ษะด้ า น
ภาษาอังกฤษของคนไทย” มีอุปสรรคหลัก ๆ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ครูภาษาอังกฤษระดับประถม-มัธยมศึกษา มากกว่า
ร้อยละ ๗๕ มีค่าเฉลี่ยทักษะภาษาอังกฤษระดับ A2 หรือต่ำกว่า ๒) ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทย ๓)
การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษส่ ว นใหญ่ ยึ ด หลั ก ไวยากรณ์ การแปล และท่ อ งจำ และ ๔) เน้ น วั ด ผลทั ก ษะ
ภาษาอัง กฤษตามหลัก ไวยากรณ์ ซึ่งไม่ได้ส่ง เสริมให้เรีย นรู้เพื่ อการสื่อสาร และเมื่ อวัน ที่ ๒ ธัน วาคม ๒๕๖๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะ
ภาษาอัง กฤษของครูและนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กับ บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด เพื่อส่ งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนในสังกัด สพฐ. ให้มีความสามารถทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน
CEFR : The Common European Framework of Reference for Languages : ซึ่งเป็นกรอบความคิดหลักใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และปรับจุดเน้นการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารเป็นสำคัญ อั นจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้
มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณ
รายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้ อ มทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยการพัฒนา
และเสริม สร้างศัก ยภาพทรั พยากรมนุษ ย์ เพื่ อการเรียนรู้ต ลอดชีวิต มุ่ งเน้น การจัดการเรีย นรู้ และส่ ง เสริม และ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพมากที่สุด
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องปรับตัวและ
พร้อมเรียนรู้ในองค์ความรู้และรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ในการนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน
การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำหนดโครงการทดลองนำร่อง
หรือการพัฒนาในการพัฒนาทักษะศักยภาพภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อ สารภาษาอังกฤษให้กับ
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บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบในพื้นที่ระดับภูมิภาค จังหวัด และ
เขตพื้นที่ทางการศึกษา ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของประเทศในกรอบของความเป็นเครือข่าย บูรณา
การร่ วมมื อ กั น เพื่ อ มุ่ งสู่ คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นในแต่ ละระดั บ ทุ กช่ ว งวั ย ตอบสนองต่ อ นโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
(English for All) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอโครงการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
ในศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อให้ครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมีความรู้ ทักษะ เพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
8.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
8.3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (CEFR) มากขึ้น
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามที่หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ร้อยละของครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ครูและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,500 คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - กรกฎาคม 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
กิจกรรม/หลักสูตร/ขั้นตอน
ระยะเวลา
1. ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรและออกแบบบทเรียน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
2. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
3. ดำเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร (ระบบออนไลน์)
มกราคม - พฤษภาคม 2565
3.1 จ้างเหมาบริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
มกราคม – พฤษภาคม 2565
ด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์
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กิจกรรม/หลักสูตร/ขั้นตอน
3.2 พัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
4. ติดตามผลการดำเนินการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ 6 ภูมิภาค
5. ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำเสนอ
ผลการพัฒนา (ศธภ.ละ 2 คน)
6. ประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ “MOE Speech Contest”
7. ประชุมสรุปผลการพัฒนาและจัดทำรายงาน

ระยะเวลา
มีนาคม - พฤษภาคม 2565
มีนาคม - เมษายน 2565
พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
มิถุนายน 2565
มิถุนายน - กรกฎาคม 2565

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
๑) ดำเนิ น การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ กำหนดรายละเอี ย ดขอบเขตงาน (TERM OF REFERENCE :
TOR) สำหรับการดำเนินการจ้างดำเนินการจ้างเหมาบริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการด้าน
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21. ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ ง หรือ จะให้เจ้าหน้ าที่ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รับผิดชอบในการจัดทำร่าง
ขอบเขตของงานหรือ รายละเอีย ดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของพัส ดุที่ จะซื้ อหรือ จ้าง รวมทั้ง กำหนดหลั กเกณฑ์ ก าร
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)
2) ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑”
3) ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเครือข่ายหน่วยงานร่วมพัฒนาในพื้นที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ 27 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาตาม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 1,500 คน
4) ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียนร่วมกับ
ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
5) ผู้เข้ารับการพัฒนาอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์
ตัง้ แต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่าน ร้อยละ 80
เกณฑ์การพัฒนาตามที่หลักสูตรกำหนด
2) ร้อยละของครูและบุคลากร
ร้อยละ 85
กระทรวงศึกษาธิการที่เข้ารับการพัฒนา
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพในศตวรรษที่ 21
3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่าน ร้อยละ 85
เกณฑ์การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
947,600
153,250
153,250
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษ ที่ 21
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
๑๙.๑ ให้กำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) สำหรับการดำเนินการจ้าง
ดำเนิ น การจ้างเหมาบริก ารพั ฒ นาสมรรถนะบุ คลากรของกระทรวงศึ กษาธิก ารด้ านภาษาอั ง กฤษ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 21 เสร็จสิ้นเสียก่อน
๑๙.๒ ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียน
19.3 ติดตามผลการดำเนินการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ 6 ภูมิภาค
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
๒๐.๑ ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นารูป แบบการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษโดยใช้ ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
๒๐.๒ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รับ การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น เครือ ข่ ายความร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
8.3 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส มรรถนะและความพร้ อ มมุ่ ง สู่ เกณฑ์ ม าตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับสากล (CEFR) เพิ่มมากขึน้
21. ผู้รายงาน นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 3422 5400 โทรสาร 0 3422 5399 e–mail : tupo2555@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาห้องเรียนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่ งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านสังคม )
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................)
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รบั บริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
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๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21)
7. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งรวมเรียกว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารส่งผ่าน ณ แห่งใดแห่งหนึ่งในโลกนี้ สามารถสื่อสาร
ไปยังสถานที่เกือบทุกแห่ง ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เชื่อมโยง
ประเทศทุกประเทศเข้าไว้ด้วยกัน จำนวนคนที่มีอยู่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วัน การติด ต่อสื่อสาร
ระหว่างกันเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ว่าแต่ละนาทีมี
ผู้ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประมาณ 500 คน นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวร้อยละ 80 ห้องสมุดเป็น
ระบบออนไลน์ ชั้น เรียนร้อยละ 90 ให้การบ้านในระบบออนไลน์ ชั้นเรียนร้อยละ 40 มีเว็บเพจของชั้นเรียน
(พิ เชษฐ์ ดุร งคเวโรจน์, 2541) การพั ฒ นาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส ารสนเทศ คอมพิ วเตอร์ ระบบสื่อ สาร
โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อระบบการศึกษาของโลกในหลายประเทศมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ให้บริการการศึกษา ทั้งในรูปของการศึกษาในระบบ การให้การศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ที่อยู่ในวั ยทำงาน (Re-Training)
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเรียนรู้ภายใต้หลักการที่สำคัญ
คื อ ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) ความสามารถในการเข้ า ถึ ง (Accessibility and Affordability) คุ ณ ภาพ
(Efficiency) และความสามารถในการรวบรวมความรู้ (Wisdom of Collection) (ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์, 2544)
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูล และเทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูล ได้นำมาสู่ระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้ระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีของเวิร์ลไวด์เว็บเป็นเครื่องมือ ทั้งที่ใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดเนื้อหา เป็นสื่อในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล (Price, 1996) การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันใน
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ซึ่งหมายถึง การเรียนการสอนที่กระทำผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เชื่ อมโยงคอมพิ วเตอร์ ข องผู้ เรีย นเข้ าไว้กั บ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ผู้ ให้ บ ริ การเครือ ข่ าย (File Server) และเครื่ อ ง
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คอมพิ วเตอร์ผู้ ให้ บ ริ ก าร (Web Server) และเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ผู้ ให้ บ ริ ก ารเว็บ (Web Server) อาจเป็ น การ
เชื่อมโยงระยะใกล้ หรือเชื่องมาจากระยะไกล ผ่านทางระบบการสื่อสารและอินเตอร์เน็ตด้วย กระบวนการสอน
ผู้สอนจะออกแบบระบบการเรียนการสอนไว้โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ต่าง ๆ โดยนำเสนอผ่าน
ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) ในระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการจำลอง
สภาพแวดล้อมต่างๆในลักษณะเป็นห้องเรียนเสมือน คล้ายกับห้องเรียนที่ผู้สอนสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนได้
(Rory Mcgreal, 1977:67-74)
นักวิชาการและนักการศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลและสำรวจความต้องการของทักษะการเรียนรูข้ องคน
ในอนาคตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในหน่วยงานและเอกชนโดยสามารถประมวลได้ดังนี้
Jerald (2009) ได้ทำการสำรวจข้อมูลทั้งจากเอกสารและการเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงาน
ต่า ง ๆต้ อ งการพนั ก งานที่ มี ทั กษะอย่ า งไรบ้ า งโดยอ้ างถึ ง รายงานของหน่ ว ยงาน National Work Readiness
Credential ว่าทักษะในการทำงานของพนักงานที่เป็นที่ต้องการใน 7 รัฐของสหรัฐอเมริกามีทักษะถึง 4 ทักษะ ซึ่ง
ผลสำรวจความต้องการมีมากถึง 74 จาก 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (2) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (3) การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่ วมกัน และ (4) ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เช่นเดียวกับ พันธิการ์ วัฒ นกุล และสุรศักดิ์ มังสิ งห์ (2558) ได้ท ำการนำเสนอผลเปรียบเทียบองค์
ความรู้หลักและทักษะของ Partnership for 21st Century Skills กับแนวคิดต่าง ๆ ของอีก 7 องค์กร ได้แก่ (1)
สมาคมเอซีซียู (The American Association of College & Universities: ACCU) (2) ห้องวิจัยด้านการศึกษา
เขตภาคกลางตอนเหนือในประเทศสหรัฐอเมริกา (North Central Regional Educational Laboratory : NCREL
) และ Metiri Group (3) สภานิติบัญญัติของรัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกา (4) นักวิชาการ Bernie Trilling และ Paul
Hood (5) นั กการศึกษา Tony Wagner จาก Harvard University (6) กลุ่มความร่วมมือในการวัด-ประเมินผล และ
การเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษั ทชั้นนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แ ก่ บริ ษั ท Cisco บริษั ท Intel และบริษั ท Microsoft และ (7) หน่ ว ยบริก ารการทดสอบทาง
การศึกษาเป็น หน่วยงานที่ จัด การบริการทดสอบทางการศึกษาและความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยวิธีการให้น้ำหนั ก
คะแนนความสำคัญซึ่งมี 5 ระดับคะแนน คือ ถ้าแนวคิดขององค์กรใดหรือของนักวิชาการท่านใดไม่มีในรายการ
หัวข้อการเปรียบเทีย บจะให้ คะแนนเป็ น 0 ถ้ามีในรายการหัวข้ อการเปรียบเทีย บจะได้คะแนนตั้ งแต่ 1 ถึ ง 5
คะแนน ตามลำดับผลการวิจัย พบว่า ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีมีความสำคัญสูงสุด รองลงมา ได้แก่
ทักษะการคิด เชิงวิพ ากษ์และการแก้ปั ญ หา ทักษะการสื่อสารและการร่วมมื อกันซึ่ง มีค่ าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากัน ตามด้วยทักษะนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ทั้งนี้เมื่อศึกษาในรายละเอียดยังพบว่าทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมไม่เพียงแต่ถู กระบุไว้ในกรอบแนวคิดของ P21 เท่านั้น แต่ยังได้ถูกกล่าวถึง ไว้ในทักษะการ
เรียนรู้หรือลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักวิชาการ นักการศึกษา นักธุรกิจ สถาบันชั้น
นำต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศไว้อีกด้วย
สำหรับ “ครู” เป็นบุคคลสำคัญยิ่งต่อภารกิจในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยนอกจากครูจะต้อง
มีจิตวิญ ญาณความเป็นครูแล้วยังต้องเป็นผู้ทรงความรู้ในเนื้อหาที่จะถ่ายทอดสู่ผู้เรียน และครูยังต้องจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาศิษย์ให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ด้วย ดังนั้น การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีระบบสนับสนุน การอบรม
พัฒนาและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม
ไม่เพียงแต่การสนับสนุนจากภายนอกเท่านั้น ตัวครูเองจะต้องพัฒนาตนเองไปสู่ครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ต้องเปิดใจ
รับการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งต้องมีทักษะและความสามารถรอบด้านที่ตั้งอยู่บนมโนธรรม และความอดทน เพื่อส่งเสริม
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ให้ศิษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการหาคำตอบด้วยตนเอง รวมทั้ง ต้องสร้างศิ ษย์ให้มี
ทักษะชีวิตและการทำงานตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอีกด้วย เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จาก
โรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เป็นสังคมรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
อินเตอร์เน็ต บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยครูต้องช่วยแก้ไข และชี้แนะ
ความรู้ทั้ง ถูก ผิด ที่ผู้เรียนได้รับจากสื่อภายนอก รวมทั้ง สอนให้รู้จัก การคิดวิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ครูยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและต้อง
พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของตนเองด้วย
ในกรณีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักคือ
การพั ฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับสถานการณ์ปั จจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19
รัฐบาลจึงมีมาตรการจำกัดไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโดยการระงับการจัดการฝึกอบรมในห้องอบรมเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 จะคลี่คลาย สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่องทาง
หนึ่งที่สามารถดำเนินการได้คือการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้น หากมีการเตรียมความพร้อม และมี
รูปแบบการจัดการห้องเรียนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เหมือนห้องอบรมปกติที่มีรูปแบบชัดเจนย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก็สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาพัฒนาห้องเรียน
เสมื อ นบนเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์พั ฒ นาทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ของครู ไ ทยในศตวรรษที่ 21 และผ่ านการรับ รองจา
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดห้องเรียนเสมือน
เหมือนห้องฝึกอบรมปกติสำหรับการพัฒนาครูต่อไป โดยงานวิจัยนี้จะเน้นถึงการจัดการเรียนรู้บนสภาพแวดล้อม
เสมือนจริง ซึ่งเป็นโลกเสมือนเข้ามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS/ CMS) ที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุก Devices ทั้งผ่านระบบ Smart phone และ tablet หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อผู้อบรมสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งการมีผลป้ อนกลับจากวิทยากร การสะท้อนคิดต่าง ๆ ก็สามารถทำได้
ทันท่วงที โดยผลที่คาดหวังจากการวิจัยในครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้อบรมได้เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 แล้วยังเป็นการช่วยให้ผู้อบรมเปิดกว้ างในการคิดขั้นสูง และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมอีกด้วย
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนในห้องเรียนเสมือนสำหรับพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในศตวรรษที่ 21 ผ่านห้องเรียนเสมือน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบห้องเรียนเสมือน
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครู จำนวน 200 คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดำเนินการ กระทรวงศึกษาธิการ
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดกรอบแนว
ทางการดำเนินงาน พิจารณาร่างงานวิจัยบทที่ 1 - บทที่ 3 ตรวจสอบองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อออกแบบตามองค์ประกอบของ
การสร้างระบบห้องเรียนเสมือนในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและ
บทเรียนในระบบ (LMS) ห้องเรียนเสมือน
กิจกรรมที่ 4 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อสร้างและจัดทำเครื่องมือในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการพัฒนา
กิจกรรมที่ 5 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อทบทวนหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นของครูในศวตวรรษที่ 21 วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างหลักสูตรการออกแบบ Courseware
กิจกรรมที่ 6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อประเมินหลักสูตรและการทดลอง
หลักสูตรในระบบห้องเรียนเสมือน
กิจกรรมที่ 7 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อทดลองระบบการพัฒนาบน
ห้องเรียนเสมือน
กิจกรรมที่ 8 ดำเนินการอบรมบนห้องเรียนเสมือน (อบรม Online)
กิจกรรมที่ 9 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อจัดทำสรุปผลและรายงานผลผู้ผ่าน
การพัฒนาตามหลักสูตรในห้องเรียนเสมือน
กิจกรรมที่ 10 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อรวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดกรอบแนว
ทางการดำเนินงาน พิจารณาร่างงานวิจัยบทที่ 1 - บทที่ 3 ตรวจสอบองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ระดับความสำเร็จของการ
1 เรื่อง
ดำเนินการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 100%
ความรู้สู่การพั ฒนาการศึกษาที่
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
740,000
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหล่งงบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
- หน่ ว ยงานผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ ในการดำเนิ น โครงการวิ จั ย ดู แ ลเอาใจใส่
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตามสนับสนุนนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยยังเห็น
ความสำคัญน้อยมากส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยดำเนินโครงการต้องสะดุดทำให้ส่งผลต่อกิจกรรม
ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้า หรืออาจจะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
18.2 แนวทางแก้ไข
- หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทำวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เพราะการทำวิจัยเป็นพื้นฐานของการทำงานวิชาการ
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อออกแบบตามองค์ประกอบของ
การสร้างระบบห้องเรียนเสมือนในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและ
บทเรียนในระบบ (LMS) ห้องเรียนเสมือน
กิจกรรมที่ 4 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อสร้างและจัดทำเครื่องมือในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการพัฒนา
กิจกรรมที่ 5 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อทบทวนหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นของครูในศวตวรรษที่ 21 วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างหลักสูตรการออกแบบ Courseware
กิจกรรมที่ 6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพื่อประเมินหลักสูตรและการทดลอง
หลักสูตรในระบบห้องเรียนเสมือน
กิจกรรมที่ 7 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อทดลองระบบการพัฒนาบน
ห้องเรียนเสมือน
กิจกรรมที่ 8 ดำเนินการอบรมบนห้องเรียนเสมือน (อบรม Online)
กิจกรรมที่ 9 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อจัดทำสรุปผลและรายงานผลผู้ผ่าน
การพัฒนาตามหลักสูตรในห้องเรียนเสมือน
กิจกรรมที่ 10 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อรวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบ
21. ผู้รายงาน นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 090-9078968 โทรสาร 034-225399 e–mail : chankupt@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (-)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ)
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
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๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21)
7. หลักการและเหตุผล
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ มี ค วามสำคั ญ ในการยกระดั บ การพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ
ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว การมุ่ งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง มีคุณภาพและพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญ ญาแบบรอบด้าน มีความรับผิดชอบต่ อสังคมและ
ผู้อื่น มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิ สัย
รัก การเรียนรู้แ ละการพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อเนื่ องตลอดชีวิตสู่ก ารเป็น คนไทยที่ มีทั กษะสูง เป็ นนวัตกร นั กคิ ด
ผู้ป ระกอบการ เกษตรยุ ค ใหม่ แ ละอื่ น ๆ ตามความถนั ด ของตนเองและพร้อ มขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
ไปข้ า งหน้ า อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจำเป็ น และสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง โดยยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ 2 เป้าหมาย
ได้ แ ก่ 1) คนไทยเป็ น คนดี คนเก่ ง มี คุ ณ ภาพ พร้ อ มสำหรั บ วิ ถี ชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 และ 2) สั ง คมไทย
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 7 ประเด็น
ได้ แ ก่ 1) การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรม มุ่ ง เน้ น ให้ ส ถาบั น ทางสั ง คมร่ว มปลู ก ฝั ง ค่ านิ ย มวั ฒ นธรรม
ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษาและสื่อ 2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ ทักษะ
ความรู้ เป็ น คนดี มี วิ นั ย เรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองในทุ ก ช่ ว งวั ย 3) ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ ง เน้ น ผู้ เรี ย นให้ มี ทั ก ษะการ เรี ย นรู้ แ ละมี ใจใฝ่ เรี ย นรู้ ต ลอดเวลา
มี ก ารออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใ หม่ การเปลี่ ย นบทบาทครู การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การ
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ต ลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ
และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับ
การเรี ย นรู้โดยใช้ ดิ จิทั ล แพลตฟอร์ม และการสร้ างระบบการศึ กษาเพื่ อ เป็ น เลิศ ทางวิช าการระดั บ นานาชาติ
4) การตระหนั กถึ งพหุ ปัญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ห ลากหลาย 5) การเสริม สร้างให้ คนไทยมี สุข ภาวะที่ ดี ครอบคลุ ม
ทั้งด้านกาย ใจ สติปั ญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นำไปสู่ การพัฒนา
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ศั ก ยภาพในการจั ด การสุข ภาวะที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง จนเกิ ด เป็ น ทั ก ษะทางปั ญ ญาและสั ง คมที่ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะตนเอง 6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่อื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข้ อมูล เพื่ อการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ และ 7) การเสริมสร้า งศัก ยภาพการกี ฬาในการสร้างคุณ ค่ า
ทางสัง คมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือ ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดถือเป็นทรัพยากรมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ ระบบ
การศึ กษาในการช่ วยขับ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้างทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และนโยบาย
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายได้ อ ย่ า งดี เนื่ อ งจากมี ห น้ า ที่
ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด สั่งการ กำกับ เร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนด
ตั ว ชี้ วั ด การดำเนิ น งานในลั ก ษณะตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด
จะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพั ฒ นาที่ กคศ.กำหนด ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน กคศ. ที่
ศธ 0203.5/ว 19 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาในอันที่จะทำให้การปฏิบัติราชการ
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และความก้ าวหน้ า แก่ ร าชการ โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งจำนวนผู้ได้รับ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ
จังหวัดและศึกษาธิก ารจั งหวัด ประกอบด้วย รองศึ กษาธิก ารจัง หวัด จำนวน 15 คน และศึ กษาธิการจัง หวัด
จำนวน 60 คน และมอบให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการพัฒนา ดังนั้น
เพื่อให้ ผู้ไ ด้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจัง หวัดและศึกษาธิการจัง หวัดได้รับการพัฒ นาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ.กำหนด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขึ้น
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่ อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการ
จังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
8.2 เพื่อพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจัง หวัด
ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ เหมาะสม
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
8.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจัง หวัดและศึกษาธิการจังหวัด
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและ
ความก้าวหน้าในราชการ
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้ไ ด้รับ การคั ดเลือกให้ ด ำรงตำแหน่ ง รองศึ กษาธิก ารจัง หวัด จำนวน 15 คน และศึก ษาธิการจั ง หวั ด
จำนวน 60 คน
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการพัฒนานำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 75 คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2565
12. สถานที่ดำเนินการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
ระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
กุมภาพันธ์ 2565
ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กุมภาพันธ์ 2565
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
กุมภาพันธ์ 2565
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะทำงานวางแผนและเตรียมความพร้อม
กุมภาพันธ์ 2565
ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการพัฒนาส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการพัฒนาส่วนที่ 2 (การเรียนรู้สภาพจริง)
มีนาคม - เมษายน 2565
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการพัฒนาส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้
เมษายน - พฤษภาคม 2565
และการนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ขั้นตอนที่ 8 ประชุมคณะทำงานสรุปและรายงานผลการดำเนินการ
พฤษภาคม 2565
พัฒนาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 9 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
มิถนุ ายน - สิงหาคม 2565
ขั้นตอนที่ 10 ประชุมคณะทำงานสรุปและรายงานผลการติดตามและ
กันยายน 2565
ประเมินผลการพัฒนา
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
ขั้นตอนและกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย สำนักอำนวยการ สป. และสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 3
กุมภาพันธ์ 2565
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยมี
ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน และ
คณะทำงาน จำนวน 14 คน โดยปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
3.1) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 ส่วน ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3.2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 ส่วน ไม่น้อยกว่า 35 วัน
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะทำงานวางแผนและ
ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าร่วม
เตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร ประชุม ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรอง
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 20 คน
ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการพัฒนาส่วนที่ 1 การ
5.1) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
เสริมสร้างสมรรถนะ
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการระหว่าง
วันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้ารับการ
พัฒนาจำนวน 58 คน
5.2) หลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
รองศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการระหว่าง
วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้ารับการ
พัฒนาจำนวน 14 คน
ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการพัฒนาส่วนที่ 2 การ
ดำเนินการพัฒนาพร้อมกันทั้ง 2 ตำแหน่ง โดยการเรียนรู้
เรียนรู้สภาพจริง
สภาพจริง
6.1 ณ หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง ระหว่าง
วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
6.2 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ 28
กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2565
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการพัฒนาส่วนที่ 3 การ
ดำเนินการพัฒนาพร้อมกันทั้ง 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่
รายงานผลการเรียนรู้และการนำเสนอแผนกล
19 – 23 มีนาคม 2565
ยุทธ์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา
- ศึกษาธิการจังหวัด
- รองศึกษาธิการจังหวัด
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด
- ศึกษาธิการจังหวัด
- รองศึกษาธิการจังหวัด
ผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
- ศึกษาธิการจังหวัด

ค่าเป้าหมาย

60 คน
15 คน

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

60 คน
15 คน

58 คน
14 คน

96.67
93.33

58 คน
14 คน

58 คน
14 คน

100
100

-

ร้อยละ 95.4

-

-

ร้อยละ 96.6

-

58 คน
14 คน

n/a
n/a

n/a
n/a

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
- รองศึกษาธิการจังหวัด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ผู้ผ่านการพัฒนานำความรู้ที่ได้จาก ร้อยละ 80
การพัฒนาไปปรับหรือประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
- ศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยละ 80
- รองศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยละ 80

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทัง้ หมด
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
2,500,000
1,498,769
1,498,769
แหล่งงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
1) การอนุมัติ โครงการมีความล่าช้า ทำให้ การวางแผนการดำเนินไม่คล่องตัว การบริหารจัดการมี
ระยะเวลาที่จำกัด
2) งบประมาณที่ขอ ได้รับไม่เต็มจำนวน
18.2 แนวทางแก้ไข
1) บุคลากรในส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรวางแผนการพัฒนา และ
รายละเอียดให้หน่วยพัฒนาทราบล่วงหน้า
2) การจัดสรรงบประมาณ ควรได้รับเต็มจำนวนตามที่ขออนุมัติโครงการ เพื่อการดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
19.1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19.2 จัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินผลการพัฒนา
19.2 ประชุมคณะทำงานสรุปและรายงานผลการติดตามการพัฒนา
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด มีผู้บ ริหารการศึกษาที่ มีความรู้ความสามารถ ทั กษะ เจตคติที่ ดี มี คุณ ธรรม
จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชีพที่ เหมาะสม ยึดหลักธรรมาภิบ าลในการบริห ารจัด การศึ กษา และสามารถ
ขับ เคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล ที่ส่ง ผลให้สาธารณชนได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง และยั่งยืน
21. ผูร้ ายงาน นางสาวจตุณี ประภาสะวัต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ 0 3432 1285 ภายใน 4011 โทรสาร - e–mail : jatunee4@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการจัดการความรู้
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านสังคม )
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................)
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รบั บริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
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๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(-)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21)
7. หลักการและเหตุผล
ทุนมนุษย์เป็นที่รู้จักครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2512 โดย Leonard Nadler (ลีโอนาร์ด แน็ดเลอร์) ได้นำเสนอ
ใน ก ารประชุ ม Miami Conference of the American Society of Training and Development : ASTD
ในประเทศอเมริกา ทุน มนุษย์เกิดเป็นกระแสครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ.2535 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 คำว่า “ทุนมนุษย์” แปลมา
จากภาษาอังกฤษ คือ Human Capital แบบตรงตัว ได้ถูกนำมาใช้ในสองความหมาย ความหมายแรกมองมนุษย์ใน
ฐานะเจ้าของแรงงาน ต่อมา Gary Becker (แกรรี่ เบ็คเกอร์) ได้ศึกษาค้นคว้าและกำหนดขึ้นมาเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า
ทฤษฎี ทุ น มนุ ษ ย์ โดยมุ่ งเน้ น การลงทุ น ไปที่ ขี ด ความสามารถและทั ก ษะในการทำงานของบุ ค ลากรในองค์ ก ร
Theodore W. Schultz (ธีโอเดอร์ ดับ บลิว ซูลท์) นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลได้ให้ไว้ในปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ.
2504) ในบทความชื่ อ Investment in Human Capital ในวารสาร American Economic Review1 โดย
Schultz ให้ความหมายคำว่า “ทุนมนุษย์” ในบทความของเขาว่า หมายถึง ความสามารถหลายๆอย่างที่อยู่ในตัว
คน ทั้งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด (Innate) หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลที่เกิดมาจะมียีนส์เฉพาะซึ่งจะ
เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถ คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณ ลักษณะที่มีคุณค่า ซึ่งคุณ ค่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการลงทุนที่
เหมาะสม (นิส ดารก์ เวชยานนท์ ,2551:2) ฉะนั้น คำว่า “ทุ น มนุ ษย์ ” จึง น่ าจะประกอบด้ วย 1. ทุ นทางปัญ ญา
(Intellectual Capital) ประกอบด้ วย ความรู้ แ ละความสามารถในการเรีย นรู้ ความเชี่ย วชาญเฉพาะ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ที่คนสะสมไว้ รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวเราที่ เรียกว่า Tacit Knowledge 2. ทุ นทางสังคม (Social
Capital) ประกอบด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ 3.ทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ต่างๆ เช่น การรับรู้ตนเอง (SelfAwareness) ความมศักดิ์ศรี (Integrity) การมีความยืดหยุ่น (Resilience) ปัจจุบัน
คำว่า “ทุ น มนุ ษ ย์” เป็ น คำที่ใ ช้กั น อย่ างกว้างขวางและมี คำจำกัด ความที่ ค่อ นข้างหลากหลาย ทุ น มนุ ษ ย์จ ะมี
ความหมายที่แสดงถึงศักยภาพที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและการสร้างผลิตภาพของบุคคลหน่วยงาน และชาติ
ทั้งนี้เพราะการเพิ่มทุนมนุษย์นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
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ปจจุบันโลกเขาสูยุคกระแสโลกาภิวัตน และเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งในแตละวันมีการ
เปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น อยางมากมายและไรขอบเขต มี น วั ต กรรมใหมๆ เทคโนโลยี ที่ ล้ํ า สมั ย เพื่ อ ตอบสนองให
มนุษยทํากิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวกรวดเร็ว ผูคนทั่วโลกสามารถติดตอสื่อสารกันไดแบบไรพรมแดน ประชากรโลก
เติบโตอยางรวดเร็วมีความตองการอยางหลากหลายและซับซอน มีการเคลื่อนยายถิ่นฐาน เทคโนโลยี ตลาดเงิน
ตลาดทุน และวัฒนธรรมไดสะดวกขึ้น สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
โครงสรางตาง ๆ ทั้งวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ จากกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงนี้ไดสงผลกระทบตอองคการ
ตาง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการภาครัฐ ที่ มีโครงสรางการจั ด การองคการที่ใหญ
มีสายงานเปนลําดับชั้นบังคับบัญชา มีการยึดกฎระเบียบเปนหลักในการปฏิบัติงาน และมีการรวมศูนยกลางอํานาจ
การบริหารและมีวัฒนธรรมเฉพาะขององคการ สงผลใหประสิทธิผลขององคการมีระดับต่ำกวาภาคเอกชน นับวา
เปนความทาทายและยากลําบากอยางยิ่งของภาครัฐที่จะตองเรงพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน และตอบสนองความตองการของประชาชน และเพิ่มประสิทธิผลขององคการองคการตาง ๆ ได
ใหความสําคัญตอการพัฒ นา “คน” หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป
นสํ าคัญ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิผ ลขององคการ เพราะมนุ ษ ยสามารถเรีย นรู และพั ฒ นาไดตลอดชี วิต สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพไดดวยการพัฒนาทางดานตาง ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญ ตอองคการเปนอยางยิ่ง
เพราะถาองคการมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีคุณภาพก็จะสงผลใหประสิทธิผลขององคการอยูในระดับสูง ชวยสราง
ความมั่นคงและแข็งแกรงใหแกองคการเพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะทําใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ
และความพรอมเขามาเชื่อมโยงภารกิจตาง ๆ ของแตละหนวยงานขององคการปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนสูงสุดโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางอยางมีประสิทธิภาพชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดการสิ้นเปลือง มี
ประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหกระชับและรวดเร็วขึ้น ดวยการฝกอ
บรมเพิม่ ทักษะความรู ความชํานาญ และสามารถที่จะทําใหองคการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิผล เพื่อนําไปสูเปา
หมายขององคการที่วางไว จะเห็นไดวา ทุกองคการประสงคที่จะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ และใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงพรอมที่จะแขงขันตอตนเองและองคการอื่นได โดยเฉพาะคุณภาพของทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่
สําคัญที่จะนำพาองค์การไปสูเปาหมายไดในฐานะผูปฏิบัติที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะงานดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนงานที่เลือกสรรคนดีมีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราไดคัดสรรใหบุคลากรเหลานี้เข
ามาอยูในองคการแลว งานทรัพยากรมนุษยก็ไมไดหยุดอยูเพียงเทานี้ หนวยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตอง
ดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู ความสามารถ และประสบการณที่ทันสมัย สอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่จะเสริมสรางให
บุคลากรปฏิบั ติงานไดมีประสิทธิภาพ และพรอมจะปฏิบัติงานที่ท าทายความรูความสามารถ สรางประสิทธิผลให
องคการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอองคการ ดังนั้น หากการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถสร้างให้เป็นทุนมนุษย์ของกระทรวงหรืออาจกล่าวได้ว่า
การพัฒนาทุนมนุษย์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่สนับสนุนความสำเร็จของเป้าหมายกระทรวงจะ
ส่ ง ผลกระทบของความสำเร็ จ ตามแผนงานและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ซึ่ ง การวิ จั ย นี้ เป็ น
งานวิจัยมหภาคที่จะทำให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการศึกษาดัง กล่าวจะทำให้เห็น
รูปแบบของการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านการศึกษาเพื่อให้กระทรวงศึ กษาธิการสามารถใช้ศักยภาพในตัวบุคลากร
ทางการศึกษา หรือ ที่เรี ยกว่า “ทุนมนุษย์” ได้อย่างมี ประสิทธิผล คือ ทำให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาให้เป็นทุนที่สนับสนุนความสำเร็จของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
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8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้
8.2 . เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้
8.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวทางการจัดการความรู้กับผลการปฏิบัติราชการ
8.4 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุ มผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ผู้ เชี่ ยวชาญและคณะทำงานเพื่ อวางแผนและกำหนดกรอบแนวทาง
การดำเนินงาน พิจารณาร่างงานวิจัยบทที่ 1 - บทที่ 3 ตรวจสอบองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
กิ จ กรรมที่ 2 ประชุ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เชี่ ย วชาญและคณะทำงานเพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล สภาพปั จ จุ บั น
ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน (การสร้างและจัดหาความรู้, ด้านการจัดหมวดหมู่ความรู้,
ด้ า นแบ่ ง ปั น ความรู้ และด้ า นการใช้ อ งค์ ค วามรู้ ) และการวิ เคราะห์ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องบุ ค ลาก รสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อสร้างและจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล
เชิ ง ปริม าณในการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ความต้ อ งการในการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ข องสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 4 ส่งเครื่องมือการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาทุนมนุษย์ฯ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และปรับปรุงเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ แบบสอบถาม Online (QR Code)
กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ความต้องการในการพัฒ นาทุน มนุ ษย์ฯ จัดทำแบบสัม ภาษณ์ เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลเชิง คุณ ภาพและการวางแผน
Focus Group Discussion
กิจกรรมที่ 6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน (Focus Group Discussion) เพื่อนำ
ข้อมูลเชิงคุณภาพในการหาปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน (การสร้างและจัดหาความรู้, ด้านการจัดหมวดหมู่ความรู้,
ด้านแบ่งปันความรู้ และด้านการใช้องค์ความรู้) ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 7 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้กับผลการปฏิบัติราชการทั้ง
4 ด้าน และการวิเคราะห์หารูปแบบของการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาทุน
มนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 8 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพในการนำองค์ประกอบ
ของปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถึงความเป็นไปได้ในการนำองค์ประกอบดังกล่าวไปใช้
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กิจกรรมที่ 9 ประชุมผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อศึก ษาข้อมู ลเชิง ปริมาณและเชิ ง
คุณภาพในการศึกษาความเชื่อมโยงปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน และมุมมองผลการปฏิบัติราชการจากสภาพปัจจุบัน
แนวโน้มของการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 10 ประชุม ผู้ท รงคุณ วุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื ่อ รวบรวม สรุป ผลและจัด ทำ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
กิจกรรมที่ 1 ประชุ มผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ผู้ เชี่ ยวชาญและคณะทำงานเพื่ อวางแผนและกำหนดกรอบแนวทาง
การดำเนินงาน พิจารณาร่างงานวิจัยบทที่ 1 - บทที่ 3 ตรวจสอบองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565
กิ จ กรรมที่ 2 ประชุ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เชี่ ย วชาญและคณะทำงานเพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล สภาพปั จ จุ บั น
ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน (การสร้างและจัดหาความรู้, ด้านการจัดหมวดหมู่ความรู้,
ด้ า นแบ่ ง ปั น ความรู้ และด้ า นการใช้ อ งค์ ค วามรู้ ) และการวิ เคราะห์ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อสร้างและจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมู ล
เชิ ง ปริม าณในการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ความต้ อ งการในการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ข องสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
กิจกรรมที่ 4 ส่งเครื่องมือการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาทุนมนุษย์ฯ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และปรับปรุงเครื่อ งมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ แบบสอบถาม Online (QR Code) ดำเนินการเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2565
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ระดับความสำเร็จของการ
1 เรื่อง
ดำเนินการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 100%
ความรู้สู่การพั ฒนาการศึกษาที่
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ผลการดำเนินงาน (สะสม)
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
275,000
58,830

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
58,830

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหล่งงบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

~ 95 ~
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
- หน่ ว ยงานผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ ในการดำเนิ น โครงการวิ จั ย ดู แ ลเอาใจใส่
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตามสนับสนุนนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยยังเห็น
ความสำคัญน้อยมากส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยดำเนินโครงการต้องสะดุดทำให้ส่งผลต่อกิจกรรม
ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้า หรืออาจจะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
18.2 แนวทางแก้ไข
- หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทำวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เพราะการทำวิจัยเป็นพื้นฐานของการทำงานวิชาการ
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
กิจกรรมที่ 6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน (Focus Group Discussion) เพื่อนำ
ข้อมูลเชิงคุณภาพในการหาปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน (การสร้างและจัดหาความรู้, ด้ านการจัดหมวดหมู่ความรู้,
ด้านแบ่งปันความรู้ และด้านการใช้องค์ความรู้) ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 7 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้กับ ผลการปฏิบัติ
ราชการทั้ง 4 ด้าน และการวิเคราะห์หารูปแบบของการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในสภาพปัจจุบันและ แนวโน้มของ
การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจ กรรมที ่ 8 สัม ภาษณ์ผู ้เ ชี ่ ย วชาญและกลุ ่ม ตัว อย่า งเพื ่อ ศึก ษาข้ อ มูล เชิง คุณ ภาพในการนำ
องค์ป ระกอบของปัจจัยทั้ง 4 ด้า น ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ ถึง ความเป็น ไปได้ในการนำองค์ประกอบ
ดังกล่าวไปใช้
กิจกรรมที่ 9 ประชุมผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลเชิง ปริมาณและเชิง
คุณ ภาพในการศึก ษาความเชื่อ มโยงปัจจัย องค์ป ระกอบ 4 ด้าน และมุม มองผลการปฏิบัติราชการจากสภาพ
ปัจ จุบัน แนวโน้ม ของการพัฒ นาทุน มนุษ ย์ ข องสำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารตามแนวทางการจัด การ
ความรู้
กิจกรรมที่ 10 ประชุม ผู้ท รงคุณ วุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื ่อ รวบรวม สรุป ผลและจัด ทำ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการจัดการความรู้
21. ผู้รายงาน นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 090-9078968 โทรสาร 034-225399 e–mail : chankupt@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 หมู่ 2 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
0 3432 1286, 0 3432 1289, 0 3432 1290
0 3422 5399, 0 3432 1288
nidtepofficial
http://www.nidtep.go.th

