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            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)  
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................ ...................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 นักบริหารระดับสูงเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้น การพัฒนานักบริหารระดับสูงเพ่ือให้มีองค์ความรู้ ทักษะ เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และบริหารจัดการโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
บริบทในปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน นักบริหารระดับสูงจึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อน
นโยบายสู่ความสำเร็จ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรอบรู้สถานการณ์ในทุกมิติทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเชิงรุกและประสานการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้ นักบริหารระดับสูงควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริหารการจัดการการศึกษาของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในด้านมาตรฐานหลักสูตร จากการดำเนินการพัฒนานัก
บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ที่ผ่านมา รวม 10 รุ่น (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2562) 
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีมติรับรองหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.)     โดยให้ผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร นบส.ศธ. และมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด เข้า
รับการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. และเมื่อผ่านหลักสูตร ส.นบส. แล้ว 
จะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. 
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 จากรายงานการดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 
10 โดยภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกรายการ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับ
การพัฒนาเห็นว่า การบริหารจัดการโครงการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้า
รับการพัฒนาอย่างยิ่ง โดยสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มี
วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก มีความภูมิใจในความ
เป็นไทยและมีศักยภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ สามารถร่วมมือเพ่ือการบูรณาการด้านการบริหารจัด
การศึกษาที่ดีของภาคส่วนต่าง ๆ นำการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสำเร็จตาม
คาดหวัง พัฒนาบุคคลอ่ืน ที่ทำให้สามารถใช้คนทุกประเภทได้อย่างเต็มศักยภาพ การเข้าใจมุมมองที่มีจุดเน้น
ภายใน (Inner Focus) จุดเน้นของผู้อื่น (Other Focus) จุดเน้นภายนอก (Outer Focus) หลักการทำงาน ให้ได้
ทั้งงานและใจคน และพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับท่ีสำนักงาน ก.พ. ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาผู้นำ
หรือผู้บริหารของภาคราชการเพ่ือให้เป็นกลไกหลักสำคัญที่จะนำการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้น ได้ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญของทั้งรัฐบาล
และสำนักงาน ก.พ. อย่างต่อเนื่อง (สำนักงาน ก.พ., 2559) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า 
 8.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า 
      8.3 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
      9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไม่มี 
 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรกำหนด 
2) ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานัก

บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
3) ผู้สำเร็จการพัฒนามีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ : นักบริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายนอก จำนวน 60 คน 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ :  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ : ทั้งภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
ขัน้ตอน กิจกรรม ระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 1  
เตรียมการก่อนการพัฒนา 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การประชุมคณะกรรมการคณะต่าง ๆ 
1.3 การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.4 การจัดทำเอกสาร 
      1) คู่มือหลักสูตร 
      2) คู่มือการจัดทำ IS,GP 
      3) คู่มือกระบวนการ IDP 
      4) คู่มือการวัดและประเมินผล 

พฤศจิกายน 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

ขั้นตอนที่ 2   
การดำเนินการพัฒนา  
 

แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพ่ือ 
           พัฒนาผู้บริหาร ดำเนินการนอก สคบศ.  
           จำนวน 40 ชม. 

กุมภาพันธ์ –กรกฎาคม 
2564 

 

 
 

ช่วงที่ 2 การนำองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์  
           การพัฒนาการศึกษาของชาติ  
           การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหาร 
           เชิงประจักษ์และการประมวลองค์ความรู้  
           จำนวน 410 ชม. ดำเนินการทั้งใน  
           สคบศ. และภายนอก สคบศ. ประกอบด้วย 
   1) การพัฒนาใน สคบศ.                          
   2) การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
       ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
   3) การปฏิบัติธรรม    
   4) การจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS)  
       และรายงานการศึกษากลุ่ม (GP) 
   5) การพัฒนาตนเองของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ตามกระบวนการ IDP และ Coaching         
   6) ศึกษาดูงานในประเทศ              
   7) ศึกษาดูงานต่างประเทศ     
หมายเหตุ :  กิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
องค์กรของต่างประเทศและประเทศไทย โดยการ
แบ่งกลุ่มศึกษาหน่วยงานที่เป็น Best Practices 
ของต่างประเทศตามหัวข้อหรือประเด็นการ
เรียนรู้ที่กำหนด โดยเน้นการทำงานเป็นทีม 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
โดยมีประเด็นที่กำหนดในการศกึษาดูงาน    

 

 



~ 5 ~ 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 3 
หลังดำเนินการพัฒนา 

1. สรุปผลการดำเนินการพัฒนา 
2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ หลักสูตร 
    นบส.ศธ.  
3. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ 
    ประเมินผล หลักสูตร นบส.ศธ. 

สิงหาคม - กันยายน 
2564 

ขั้นตอนที่ 4  
การพัฒนาตามหลักสูตรเสริม 
นบส.ศธ. และการสรุปผลการ
พัฒนาตามหลักสูตร  

ดำเนินการทั้งใน สคบศ. และนอก สคบศ. โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. ทบทวนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในการนำความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติ  
2. การติดตามประเมินผล รุ่นที่ 11   
3. การสรุปผลและรายงานผล รุ่นที่ 11 
 

หมายเหตุ : ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ธันวาคม 2564 

 
14. ผลการดำเนินงานของกจิกรรม (จากข้อ 13)  

การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางการ
บริหารให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า เตรียมความพร้อมให้แก่  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการหรือเทียบเท่า และเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม       
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย 5 ส่วน รวมเวลาการพัฒนา 450 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 มีจำนวน 88 คน ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 97.73 ผู้เข้ารับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
เฉลี่ยในระดับไม่ต่ำกว่าง 4.41 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 96.20 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
-ไม่ม ี     
เชิงคุณภาพ      
1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หลักสตูรกำหนด 

ร้อยละ 80 88 คน 86 คน ร้อยละ 97.72 

2) ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการ
พัฒนามีความพึงพอใจต่อการเข้ารบั
การพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานัก
บริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 

ร้อยละ 85 - ร้อยละ 96.20 - 

3) ผู้สำเร็จการพัฒนามีการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร  

ร้อยละ 80   - n/a - 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

ภาพการจัดกิจกรรม ช่วงที่ 1 
การเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
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ภาพการจัดกิจกรรม ช่วงท่ี 2 สัปดาห์ที ่1 – 18 
การดำเนินการพัฒนาตามหลักสตูร 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

2,959,610 2,619,968.05 33,124 2,214,013.09 143,675.36 229,155.60 
 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  
 รายการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
 

18. ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค  (ไม่มี) 
      18.2 แนวทางแก้ไข    (ไม่มี) 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

19.1 จดัทำรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)  
รุ่นที่ 11  

19.2 ดำเนินการจัดทำกรอบมาตรฐานหลักสูตรพฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2563) ของสำนักงาน ก.พ. 
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
             ผู้เข้ารับการพัฒนาสะท้อนภาพกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและส่วนรวม ได้แก่      
ได้หลักการ แนวคิด ประสบการณ์และแนวทางรวมทั้งวิธีการที่มีประสิทธิภาพจากการพัฒนาไปใช้ในการทำงาน 
การพัฒนาตนเองบุคลากรในหน่วยงานและสังคม สามารถนำเทคนิควิธีการไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ
แนะนำผู้อ่ืนสามารถนำไปใช้ในองค์กรได้ พัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการบริหารกระบวนการคิด 
การวิจัยเป็นเครื่องมมือในการแก้ปัญหา พัฒนา ผลักดันการดำเนินงานขององค์กรได้และจะส่งผลต่อสังคมต่อไป 
 
21. ผู้รายงาน นางสาวจุไรรัตน์ โพธิลักษณ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  หน่วยงาน สคบศ. 
      โทรศัพท์ 0 3432 1289 ต่อ 4047  โทรสาร  0 3422 5399  E-mail : korn.rat@hotmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

----------------------------- 
 
 

mailto:korn.rat@hotmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศกึษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที ่10  
                     (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63 - ธ.ค. 63         ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64 - ม.ีค. 64     
     ไตรมาสที ่3 :  เดือน   เม.ย. 64 - มิ.ย. 64        ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64 - ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครฐั 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ .........................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุ ..................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งดว่น (โปรดระบ ุ...............................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.......................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ..................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.............................................................................................................................. .....) 
 

7. หลกัการและเหตุผล  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้

ดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 ไปแล้ว ตามหลักสูตรพัฒนานัก
บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ. 2561) รวม 450 ชั่วโมง ซึ่งสำนักงาน
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีมติรับรองรองหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
โดยให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.ศธ. และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เข้ารับการฝึกอบรม
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. และเมื่อผ่านหลักสูตร ส.นบส. แล้ว จะถือว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. 
 ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ของสำนักงาน 
ก.พ. กำหนดไว้ว่า เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงมีความรู้และประสบการณ์กว้างขวาง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนานักบริหารในหลักการแล้วจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
หลังจากที่มีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรเสร็จสิ้นไปแล้วระยะหนึ่ง ควรมีการจัดอบรมระยะสั้น เป็นการเพ่ิมเติม
ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง   

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึง
ดำเนินการจัดกิจกรรม หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานและเจตนารมณ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสู ง (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ของสำนักงาน 
ก.พ. ที่กำหนดไว้ และเพ่ือทบทวนการนำความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาของผู้ผ่านการ
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พัฒนา ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของประเทศ  และเพ่ือสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร    

 

8. วัตถุประสงค์ 
  8.1 เพ่ือทบทวนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสู่

การปฏิบัติ (Transfer of Learning)   
8.2 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารการศึกษาที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ 
8.3 เพ่ือสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)  

 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
      9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
                                     ร้อยละ 80 
 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

  1) ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ที่สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานตาม   
แผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร  

  2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85   
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ : นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที ่10 จำนวน 87 คน  
                                    ทีส่ำเร็จการพัฒนาตามเกณฑ์ของหลักสูตร นบส.ศธ. 
 

11. ระยะเวลาดำเนินการ :  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 ขอขยายระยะเวลา 
                                    ดำเนินการเป็น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 

12. สถานที่ดำเนินการ : ทั้งภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 

กิจกรรม/หลกัสูตร/ขัน้ตอน/วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

ช่วงที่ 1 ดำเนินการหลักสูตรเสริม นบส.ศธ.   พฤศจิกายน 2563 –  
มกราคม 2564 1. การนำเสนอรายงานของผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อการแลกเปลีย่นความรู้และ

ประสบการณ์ในการนำแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสู่การปฏิบัติ    โดย
กระบวนการกลุ่มและการถกแถลง 

2. การอภิปรายร่วมกันในประเด็นปญัหาเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเชิงการบริหาร 
3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมัพันธภาพและเครือข่ายนักบริหาร 

4. การประชมุปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนา หลักสตูร นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 
ช่วงที ่2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการพัฒนา   
           นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และ 

           การสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร) 

 มกราคม – มีนาคม 
2564 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ยกเลิกโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส. 
ศธ. และการสรุปผลารพัฒนาตามหลักสูตร)  เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน มีการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ส่งผลให้สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนานัก บริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตาม
หลักสูตร) เพราะรูปแบบของกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องให้ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 เดินทางมาเข้าร่วมถกแถลงแสดง
ความคิดเห็นเพี่อทบทวนองค์ความรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำแผนพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหารสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายนักบริหารการศึกษาที่
เข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ต้องพบปะและร่วมกันฝึก
ปฏิบัติจริง ณ สถานที่เดียวกัน เพ่ือให้เกิดผลในการสร้างสัมพันธภาพ ความสามัคคีและเครือข่ายในเชิงประจักษ์ 
ซึ่งกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถนำรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน    สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์มา
ใช้ในการจัดกิจกรรมทดแทนได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการงดการรวมกลุ่มและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
-   ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร 
นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- - - 

เชิงคุณภาพ      
1) ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 
ที่สามารถนำเสนอผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหาร 

ร้อยละ 80 - - - 

2) ผู้เข้ารบัการพัฒนามีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

- - - 

 

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

- 
 
 
 

17. งบประมาณ 
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งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

- - - - - - 
 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  
 รายการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

ไม่มี 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

ไม่มี 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

ไม่มี 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
- 

 

21. ผู้รายงาน นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  หน่วยงาน สคบศ. 
      โทรศัพท์ 0 3432 1289 ต่อ 4047  โทรสาร  0 3422 5399  E-mail : korn.rat@hotmail.com 
 

22. วันทีร่ายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

-------------------------------------- 

mailto:korn.rat@hotmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น          

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

       ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ......................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุ..................................................................................................)  
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุ.............................................................................................)  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส่  โดยประเด็นหลักต้องการให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ประกอบกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ ได้กำหนดเป้าหมายย่อยที่
เน้นให้ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยืดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้น ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่
การเป็นประเทศไทย 4.0   จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ 
ความสามารถ โดยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
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สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ ง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นหน่วยดำเนินการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ” ตำแหน่งผู้อำนวยการและ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังกล่าวขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม  
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

8.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณสมบัติก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
      - ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา มีค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 80 
      - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา มีค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 85 
9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
       - ร้อยละของผู้เข้ารบัการพัฒนานำความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

อย่างเหมาะสมตามวิทยฐานะ มีค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 85 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการ
ประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563 – กันยายน  2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
1. ก่อนการพัฒนา 1. ประชุมปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ     

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำคู่มือการพัฒนา 
3. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 

ธ.ค. 63 – ม.ค. 64 
 

2. ดำเนินการพัฒนา 4. ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ก.พ. – พ.ค. 64 

3. หลังการพัฒนา 5. ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามผลการพัฒนา 
6. ติดตามผลการพัฒนา  

พ.ค. - ส.ค. 64 

 7. สรุปผล และจัดทำรายงานผลการพัฒนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.ย. 64 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
   ๑๔.1 ดำเนินการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 145 คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตรกำหนดทุกคน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ หรือรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
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จังหวัด/กรุงเทพมหานครชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Zoom มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน ๔ คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดทุกคน 

๒) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดกรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน ๒๓ คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
หลักสูตรกำหนดทุกคน 

๓) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 24 – 27 
สิงหาคม 2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 35 คน ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีหลักสูตรกำหนดทุกคน 

4) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 83 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
หลักสูตรกำหนดทุกคน 

14.2 ดำเนินการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนา  
1) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน 

เป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ หรือรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานครชำนาญการพิเศษ ผ่านออนไลนระหว่างวันที่ 1 – 10 กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการ
พัฒนาตอบแบบติดตาม จำนวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ผู้เข้ารับการพัฒนานำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามวิทยฐานะ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ๒) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดกรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ ผ่านออนไลนระหว่างวันที่ 1 – 10  กันยายน ๒๕๖๔  
มีผู้เข้ารับการพัฒนาตอบแบบติดตาม จำนวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 78.26) ผู้เข้ารับการพัฒนานำความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามวิทยฐานะ คิดเป็นร้อยละ 78.26 

3) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่สามารถติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาได้ เนื่องจากตามหลักการติดตามผล
ที่ดคีวรเว้นระยะเวลาหลังจากการพัฒนาประมาณ 3 เดือนขึ้นไป 

14.3 สรุปผล และจัดทำรายงานผลการพัฒนาตามหลักสูตร 
1) รายงานผลการพัฒนา หลักสูตรการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ หรือรองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 เล่ม 

๒) รายงานผลการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือ
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดกรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ  จำนวน 1 เล่ม 

๓) รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 เล่ม 
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4) รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 เล่ม 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

เป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 

1. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ หรือรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชำนาญการ
พิเศษ (4 คน) 
เชิงปริมาณ     
ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 - ร้อยละ 88.57 - 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 85 - ร้อยละ 97.20 - 
เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของผู้เขา้รบัการพัฒนานำความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีรับผดิชอบอย่างเหมาะสม
ตามวิทยฐานะ 

ร้อยละ 85 4 คน 4 คน ร้อยละ
100.00 

2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
(23 คน) 
เชิงปริมาณ     
ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 - ร้อยละ 93.55 - 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 85 - ร้อยละ 99.20 - 
เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของผู้เขา้รบัการพัฒนานำความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีรับผดิชอบอย่างเหมาะสม
ตามวิทยฐานะ 

ร้อยละ 85 23 คน 18 คน ร้อยละ 
78.26 

3. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญ
การพิเศษ (35 คน) 
เชิงปริมาณ     
ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 - 88.97 - 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 85 - 95.80 - 
เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของผู้เขา้รบัการพัฒนานำความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีรับผดิชอบอย่างเหมาะสม
ตามวิทยฐานะ 

ร้อยละ 85 - ยังไม่ได้ติดตาม
ได้เนื่องจากควร
เว้นระยะเวลาใน
การติดตาม 3-6 

เดือน 
 
 
 

- 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน

เป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 

4. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
(83 คน) 
เชิงปริมาณ     
ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 - 86.61 - 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 85 - 97.60 - 
เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของผู้เขา้รบัการพัฒนานำความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีรับผดิชอบอย่างเหมาะสม
ตามวิทยฐานะ 

ร้อยละ 85 - ยังไม่ได้ติดตาม
ได้เนื่องจากควร
เว้นระยะเวลาใน
การติดตาม 3-6 

เดือน 

- 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB 
 

ประชุมวางแผนการดำเนินงานเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ หรือรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/

กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
 

 

  
 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 

และ 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 
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17. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

357,600.00 317,062 - - 950 316,112 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  

 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศงดการจัดอบรม ทำให้ต้องดำเนินการพัฒนาเลื่อนออกไป และต้องพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Zoom  ทำให้บางหลักสูตร ไม่สามารถติดตามผลหลังการพัฒนาได้ภายในปีงบประมาณ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

ดำเนินการติดตามผลเฉพาะหลักสูตรที่มีระยะเวลาครบตามเงื่อนไขระยะเวลาในการติดตามผล 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

นำปัญหาที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการแก้ปัญหาในปีงบประมาณต่อไป 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมในการนิเทศการศึกษา และบริหาร
จัดการศึกษา เพ่ือสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลให้
สาธารณชน ได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง และยั่งยืน 
21. ผู้รายงาน นางสาวชูจุฑา ทองนอก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
      โทรศัพท์ 034 – 321286 ตอ่ 4016 โทรสาร 034 – 225399  
      E–mail : choochutha.phongnook@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

การศึกษา  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................................................ ..........................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุ.................................................................................................)  
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุ............................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส่  โดยประเด็นหลักต้องการให้บุคลากร
ภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ ได้กำหนด
เป้าหมายย่อยที่เน้นให้ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยืดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศ
ไทย 4.0 จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์  มีคุณลักษณะที่ดี  มีความรู้ ความสามารถ              
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551  มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบางตำแหน่ง และบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
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จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ/จังหวัด และต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยวิธีการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว     
ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัด กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน และจัดทำรายละเอียดหลักสูตรเสนอ 
ก.ค.ศ. เพื่อทราบ แล้วดำเนินการพัฒนา และรายงานผลการดำเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ  

จากหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาดังกล่าว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมกับส่วนราชการต้นสังกัด ในการจัดทำรายละเอี ยดหลักสูตร ดำเนินการพัฒนา              
และกำกับติดตามประเมินผลระหว่างการพัฒนา  รวมทั้งจัดทำวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการพัฒนาและรายงานผล                
การพัฒนาให้ส่วนราชการต้นสังกัด และ ก.ค.ศ. ทราบ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา  
8. วัตถุประสงค์ 
     8.1  เพ่ือให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
     8.2  เพ่ือกำกับ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
     8.3 เพ่ือรายงานนผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาให้ผู้บริหาร และ ก.ค.ศ. ทราบ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
           หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ร้อยละ 100            
และมีรายงานผลการกำกับ ติดตามการพัฒนา จำนวน 3 หน่วยงาน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 รายงานผลการกำกับ ติดตาม การพัฒนาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
    1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    2  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    3  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ   ทั้งภายใน และภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
1. ก่อนการพัฒนา 1. ประชุมวางแผน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และ 

    เครื่องมือติดตามการพัฒนาฯ 
2. ประชุมปรับปรุงหลักสูตร และวางแผนการ 
    ดำเนินการพัฒนาร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

ธ.ค . 63 –  มี .ค . 
64 

2. ระหว่างการพัฒนา 
 

3. กำกับ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
   ร่วมกับส่วนราชการต้นสังกัด 

เม.ย. – ก.ย. 64 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
   - ติดตามการพัฒนาฯ และเก็บข้อมูล ณ หน่วยพัฒนา 
   - ติดตามการฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยงานต้นแบบ 
      ที่กำหนด 
   - รายงานผลการกำกับ ติดตาม ระหว่างการพัฒนา 
   - จัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา 
 

 3. หลังการพัฒนา 
 

4. สรุปและรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารและ 
   สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ก.ย. 64 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยกเลิกโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ บริหารการศึกษา 
เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน. และสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประสานว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังไม่มีแผน    ที่จะพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพราะอยู่ในช่วงที่มีการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความรุนแรง  
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการพัฒนา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ร้อยละ 
100 

- - - 

จำนวนรายงานผลการกำกับ ติดตาม
การพัฒนา 

3 หน่วยงาน - - - 

เชิงคุณภาพ      
-     

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

- - - - - - 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  

 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค 

   เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรง  
ทำให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  
     18.2 แนวทางแก้ไข 

   ยกเลิกโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปก่อน 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

- 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

- 
21. ผู้รายงาน นางสาวจุฑามาศ  คุ้มเณร  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
      โทรศัพท์ 087 9161290  โทรสาร 03422 5399 E–mail : maprang3919@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ :  โครงการการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   

 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 นโยบายเร่งด่วนที ่7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1    แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  

ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ใน
การปฏิรูปกระบวนการและระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายคือคน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ มีแนวทางและมีข้อค้นพบจากผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนมีคะแนน PISA ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษาสูงขึ้นสอดคล้องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการปฏิรูปกลไกและระบบผลิตคัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาแต่
ละกลุ่ม และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่จะทำให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้การอ่านเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 
และผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500  

นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
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มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กำหนดตัวชี้วัดร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติ งาน และ
ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถนำผลการ
พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
และเป็นหน่วยงานในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยภารกิจการศึกษาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางวิชาการถือเป็นภารกิจหนึ่งเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ ประกอบกับผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมทางวิชาการ ตามโครงการประชุมทาง
วิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ
ครั้งที่ 1) ร้อยละ 93.80 (รายงานโครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2563) ซึ่งส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการประชุมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือ สคบศ. วิชาการครั้งที่ 2 
เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการที่เข้มแข็งและเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาการร่วมกัน สามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความต้องการของประเทศ
สำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในการพัฒนา
งานด้านการศึกษานำองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังทำให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นำมาซึ่งการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างกว้างขวางมากข้ึน คุณค่าที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านี้
จะเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและการสืบทอดผลงานอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือส่งเสริม สนบัสนนุให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

8.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอด
และตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

8.3 เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและ
สาธารณชนทั่วไป และเป็นการพัฒนาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุม
วิชาการระดับประเทศ  
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จำนวนผู้เข้าประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย (จำนวนเป้าหมาย 
เท่ากับ 150 คน) 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) จำนวนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการที่ผ่านการตรวจคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารรายงานการดำเนินการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (Proceedings) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีส่งเข้าร่วมโครงการ 

2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ  (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ จำนวน 150 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
1) กิจกรรมการวางแผน  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

ขั้นตอนที ่1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือวางแผน กำหนดขั้นตอน 

การดำเนินงาน  
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

2) กิจกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมทางวิชาการฯ  ธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 
2564 

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพ่ือปรับปรุง
ขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการ   

ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 

ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 
ขั้นตอนที่ 5 เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพ่ือ

พิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
กุมภาพันธ์ 2564 

ขั้นตอนที่ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการ  

มีนาคม - เมษายน  2564 

ขั้นตอนที่ 8 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพ่ือสรุปผล 
การพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 

เมษายน - พฤษภาคม 2564 

ขั้นตอนที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการ 

เมษายน - พฤษภาคม 2564 

ขั้นตอนที่ 10 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือจัดทำเอกสาร พฤษภาคม 2564 
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ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
การประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)  
หรือเอกสาร Proceedings   
3) กิจกรรมการประชุมทางวิชาการฯ มิถุนายน 2564 

ขั้นตอนที่ 11 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือวางแผน กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. 
วิชาการ ครั้งที่ 2)   

มิถุนายน 2564 

      ขั้นตอนที่ 12 ดำเนินการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)  

มิถุนายน 2564 

4) กิจกรรมการสรุปผลการดำเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2564 
ขั้นตอนที่ 13 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือจัดทำเครื่องมือติดตาม 

การนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2564 

ขั้นตอนที่ 14 ดำเนินการติดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2564 

ขั้นตอนที่ 15 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือสรุปผลติดตามการนำ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2564 

ขั้นตอนที่ 16 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือสรุปและจัดทำรายงาน
สรุปผลโครงการประชุมทางวิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) 

กันยายน 2564 

• รูปแบบการดำเนินการประชุมฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) การนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการโดยการแบ่งขอบข่ายของงานออกเป็นกลุ่มย่อย

จำนวน 6 กลุ่ม ในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) เรื่องละประมาณ 20 นาที (บรรยาย 15 นาที  
ตอบข้อซักถาม 5 นาที)  

 
14. ผลการดำเนินงานของกจิกรรม (จากข้อ 13) 

1. มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ จำนวน 
66 บทความ มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 51 บทความ โดยแบ่งกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 บริหารการศึกษา มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 23 บทความ 
กลุ่มท่ี 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 21 บทความ 
กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 7 

บทความ 
2. (ต้นฉบับ) เอกสารการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) หรือเอกสาร Proceedings จำนวน 1 ฉบับ 
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3. ดำเนินการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Zoom โดยมี ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมทาง
วิชาการฯ  มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน” โดย ดร. สุทิน  แก้วพนา รอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือความเป็น
พลโลก” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปรชัญนันท์ นิลสุข , ศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์, คุณศิรินุช ศรารัชต์ 
และ ดร. รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการฯ จำนวน 153 คน และมีผู้นำเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการ จำนวน 51 คน 

4. ผลการติดตาม พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพ่ือ
นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
ต่อยอด คิดเป็นร้อยละ 63.60 

5. รายงานผลการติดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปใช้  จำนวน 1 ฉบับ 

6. รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ฉบับ 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) จำนวนผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการที่ผ่านการตรวจคุณภาพและ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารรายงานการดำเนินการประชุม
วิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการ (Proceedings)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของจำนวนผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการ 
(บทความวิจัย) ที่ส่งเข้า
ร่วมโครงการ 

66 บทความ 51 บทความ ร้อยละ 
77.27 

 

2) จำนวนผู้เข้าประชุมทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจำนวนเป้าหมาย 

150 คน 153 คน ร้อยละ102 

เชิงคุณภาพ      
3)  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการ
ให้บริการของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 - ร้อยละ 94.54 - 

4) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ  
(สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 2) สามารถ
นำองคค์วามรู้ไปประยุกต์ใช้และตอ่
ยอด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 - ร้อยละ 63.60 - 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

 
ภาพการติดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
 

 
 

ภาพการติดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
ประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือติดตามผล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ออนไลน ์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
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ภาพเอกสารรายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) 

 

 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณทีไ่ด้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

226,266 226,245.77 1,520 1,580 128,420 94,725.77 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  

 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค 

เรื่องระเบียบการจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
- ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบของทางราชการ เช่น  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับ

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
- การทำความตกลงกับกระทรวงการคลังใช้ระยะเวลานานมาก  ทำให้ต้องชะลอการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการฯ 
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     18.2 แนวทางแก้ไข 
- ควรเตรียมเอกสารประกอบการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังให้เรียบร้อย ระหว่างรอ

โครงการได้รับการอนุมัติ และเสนอเรื่องทันทีเม่ือโครงการได้รับการอนุมัติ 
- ติดตามผลการหารือกับกระทรวงการคลัง  
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
ไมมี่ 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       20.1 เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถ
นำไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
       20.2 มีการสะท้อนสภาพปัญหาทางด้านการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 
 
21.  ผู้รายงาน นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน สคบศ. 

โทรศัพท์ 0 3432 1289   โทรสาร 0 3422 5399 E-mail: d_tum@hotmail.com 
 

22. วันที่รายงาน ณ  วันที่ 4 ตุลาคม  2564 
-------------------------------------- 

mailto:d_tum@hotmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับ                     

หน่วยงานเครือข่าย 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ......................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุ..................................................................................................)  
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบ.ุ............................................................................................)  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................)  
5. ความสอดคลอ้งกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
ประชากรในประเทศเป็นอย่างมาก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในประเทศ เป็นภารกิจสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 สอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 (แผนย่อยที่ 3.2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตามเป้าหมายให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ปี 2564  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ   
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และ
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับบุคคลหรือหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็น
เลิศทางการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณและวิชาการให้กับ
บุคคลหรือหน่วยงานเครือข่ายสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพไปยังหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง อันจะส่งผลให้บุคคลหรือหน่วยงานใน เครือข่ายมีความสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เกิดการยอมรับ รู้และเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้ การขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาค
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ส่วนเพื่อระดมความคิด สติปัญญา แรงกาย แรงใจ พลังสมองของทุกหน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่นให้เข้ามาร่วม
กันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2548 เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายการพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา 
รวมทั้งประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21                                                          
 8.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                                                         

8.3 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1)  จำนวนหน่ วยงานเครือข่ ายในการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู  และบุ คลากร 
ทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง 

2) หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร 
3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ จำนวน 80 คน 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) มีหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพใน

การการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

สามารถนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 80 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  

ภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  

ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2563 
2. ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ผ่านการพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ธันวาคม 2563 
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ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ธันวาคม 2563 
4.  ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

5.  ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

มีนาคม – พฤษภาคม 2564 

6.  ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ผ่านการพัฒนา  สิงหาคม - กันยายน 2564  
7.  ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา

สมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กันยายน 2564 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
1. ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ๒ รุ่น มีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 95 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
หลักสูตรกำหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีรายละเอียดดังนี้ 

- รุ่นที่ ๑/2564 ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบการเรียนรู้ในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม –             
๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ
และผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ - ๑๘  มีผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 4๖ คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตร
กำหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาอยู่ในระดับ
มากที่สุด (µ = 4.86, σ = 0.10) คิดเป็นร้อยละ 97.27  ผู้เข้ารับการพัฒนาที่นำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพงานในหน่วยงานหรือพ้ืนที่ ร้อยละ 95.20 

- รุ่นที่  ๒/2564 ดำเนินการพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาคและผู้อำนวยการสถานศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕-๗ และ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 49 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตร
กำหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาอยู่ในระดับ
มากที่สุด  (μ = 4.๙๐, σ = 0.๒๙) คิดเป็นร้อยละ 9๘.๐๐ ผู้เข้ารับการพัฒนาที่นำความรู้จากการพัฒนาไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพงานในหน่วยงานหรือพ้ืนที่ ร้อยละ 96.80 

2. ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการวางแผนการพัฒนาร่วมกัน วางแผนการประสานงาน
กับกลุ่มเป้าหมาย 
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  15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1.  จำนวนหน่วยงานเครือข่ายในการ
ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ไม่น้อยกว่า  
4 แห่ง 

๔ แห่ง ๘ แห่ง 200.00 

เชิงคุณภาพ      
2. ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

- ร้อยละ 95.87 - 

   -  รุ่นที่ 1/2564   ร้อยละ 97.17  
   -  รุ่นที่ 2/2564   ร้อยละ 94.57  
3. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการ
ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

- ร้อยละ 97.64 - 

   -  รุ่นที่ 1/2564   ร้อยละ 97.27  
   -  รุ่นที่ 2/2564   ร้อยละ 9๘.๐๐  
4. จำนวนผลงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนาที่นำเสนอ /แลกเปลี่ยน 
แผนกลยุทธ์การพัฒนางานใน
หน่วยงาน หรือพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- ร้อยละ 89.65 - 

   -  รุ่นที่ 1/2564   ร้อยละ 94.52  
   -  รุ่นที่ 2/2564   ร้อยละ 84.78  
5. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาที่
นำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพงานใน
หน่วยงานหรือพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- n/a - 

   -  รุ่นที่ 1/2564     
   -  รุ่นที่ 2/2564     

หมายเหตุ :  
ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาที่นำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน

ในหน่วยงานหรือพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการ
ชะลอและเลื่อนการดำเนินการพัฒนาออกไปและเปลี่ยนวิธีการพัฒนามาเป็นพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
โปรแกรม Zoom โดยดำเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 จึงยังไม่สามารถติดตาม
ผลได้ เนื่องจากการติดตามผลควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 - 6  เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนา  
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 

การพัฒนาตามหลกัสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2/2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม  Zoom     
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

217,816 217,816 - 169,200 -6,159 54,775 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  

 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค 

ไมมี่ 
     18.2 แนวทางแก้ไข 

ไม่มี 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

พิจารณาดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ผ่านการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ภายหลัง ๓ เดือน นับจากวันพัฒนาเสร็จ
สิ้นของแต่ละรุ่น ซึ่งในรุ่นที่ ๑ ได้ดำเนินการพัฒนา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒ ได้
ดำเนินการพัฒนาไป เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำ
ความรู้ สมรรถนะและทักษะที่ได้รับไปพัฒนางานและขยายผลในหน่วยงาน หรือพ้ืนที่  
 20.2 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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21. ผู้รายงาน  นางสาวธนันดา รังสิกุล    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท์ 089 9035553  โทรสาร 034225399      E–mail : tanunda2563@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๐  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  
 

-------------------------------------- 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards 
Becoming Regional and Global Citizens: CBSEL) 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... ..) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
4.7.1 นโยบายหลัก   

 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ....................................................................................................... ............................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพโดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และสมาชิก
คู่เจรจาในกรอบอาเซียนบวกหก (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์) จึงได้ทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงการ
พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity 
Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizens: 
CBSEL) โดยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University: SWU) สาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในการที่จะพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ
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เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และจัดหรือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการนำความรู้ไปสร้างระบบการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ พร้อมสำหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การ
ดำเนินการพัฒนาตามโครงการได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 3 รุ่น และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการพัฒนารุ่นที่ 4 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) จึงทำให้รุ่นดังกล่าวไม่สามารถพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ และเพ่ือมิให้ผู้
เข้ารับการพัฒนารุ่นที่ 4 ที่ยังไม่ได้พัฒนาขาดความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้
ปรับกิจกรรมการพัฒนาจากเดิมพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลาการพัฒนารวม 30 วัน 
เปลี่ยนเป็นการพัฒนาในรูปแบบของออนไลน์และการพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมระยะเวลาการ
พัฒนา 30 วัน ซึ่งจากการที่มหาวิทยาลัยซีหนานปรับกิจกรรมคณะกรรมการการศึกษาแห่งมหานครฉงชิ่งผู้
พิจารณาในเรื่องของทุนสำหรับการพัฒนาดังกล่าวได้พิจารณาเห็นว่าควรเพ่ิมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและการสร้างเสริมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะความรู้ ความสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการ
พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity 
Building for Sustainable Education  Leaders towards Becoming Regional and Global Citizens: 
CBSEL) รุ่นที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้มีความเข้าใจและมีทักษะความเป็นผู้นำทางการศึกษาทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน       
           2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  
           3. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ในการนำความรู้ไปสร้าง
ระบบการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ พร้อมสำหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  
 9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                     - 
 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

          1) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา
ที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ร้อยละ 85 
            2) ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 80 
  3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีการนำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
หน่วยงาน ร้อยละ 80 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
1. ผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน (รุ่นที่ 5)  
2. ผู้ผ่านการพัฒนาโครงการ CBSEL (ภายในประเทศ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 32 คน (รุ่นที่ 4) 

 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564  
 
12. สถานที่ดำเนินการ 

1. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
  

รายการคา่ใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนนิการ 
กิจกรรมที่ 1 เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ย่ังยืน เพื่อความเป็น 
                 ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 
                  (ดำเนินการแล้ว) 

กุมภาพันธ์ 2564 

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการกำหนดกรอบงานเสวนาทางวชิาการฯ ยกเลิก 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกเลิก 
ขั้นตอนที่ 4 จัดเสวนาทางวิชาการ ยกเลิก 
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลทางการเสวนาทางวิชาการ ยกเลิก 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
                (CBSEL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5) ผ่านระบบออนไลน์  
                โดย มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ขั้นตอนที่ 1 ประสานความรว่มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรฐั 
                  ประชาชนจีน 

กรกฎาคม 2564 

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการพัฒนารุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 (On-line Training) กรกฎาคม 2564 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและรายงานผลการพัฒนา สิงหาคม 2564 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
                  (CBSEL) ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รุ่นที่ 5) โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
                  และบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการพัฒนารุ่นที่ 5 ณ สถาบันพัฒนาครูฯ สิงหาคม - กันยายน 2564 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผลการพัฒนา กันยายน 2564 
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รายการคา่ใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนนิการ 
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการพัฒนา/ดูงานในต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ตุลาคม- พฤศจิกายน 2564 
กิจกรรมที่ 5 ผู้เข้ารับการพัฒนานำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ใน 
                  สถานศึกษา 

พฤศจิกายน 2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรมที่ 6 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำเครื่องมือการติดตามและ 
               ประเมินผล 

มีนาคม - มิถุนายน 2565 
ขั้นตอนที่ 2 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ 
                 ยั่งยืนเพ่ือความเปน็ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนา และจัดทำ 
               รายงานผล 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 

14.1 ดำเนินการการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รุ่นที่ 5) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 และ 19 – 20 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการพัฒนาที่ได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 33 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
หลักสูตรกำหนด จำนวน  32 คน คิดเป็นร้อยละ  96.97 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจากสังกัดดังนี้ 

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     จำนวน 21 คน 
2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     จำนวน   3 คน 
3) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน   2 คน 
4) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    จำนวน   6 คน 

14.2 ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก (CBSEL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5) ผ่านระบบ
ออนไลน์ (On-line Training) ระหว่างวันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยซีหนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ผู้ที่ผ่านการพัฒนาและเกณฑการ
ประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดไม่สามารถเดินทางไปเข้ารับการพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ 
มหาวิทยาลัยซีหนานจึงได้ปรับรูปแบบมาเป็นการพัฒนาในรูปแบบออนไลน์ (On-line Training) มีผู้เข้ารับการ
พัฒนาเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาและเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
(รุ่นที่ 4) จำนวน 28 คน และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 5) จำนวน 32 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 
60 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจากสังกัดดังนี้ 

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     จำนวน 34 คน 
2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     จำนวน   7 คน 
3) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน   8 คน 
4) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    จำนวน 11 คน  
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
- ไม่มี     
เชิงคุณภาพ      
1. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อ
การดำเนินการตามหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะผู้นำทาง
การศึกษาที่ย่ังยืน เพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 

ร้อยละ 85 - ร้อยละ 93.00 - 

 - พัฒนารุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

  ร้อยละ 96.00  

 - พัฒนารุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 โดย 
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  ร้อยละ 89.80  

2. ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.83 - 

 - พัฒนารุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

  ร้อยละ 83.15  

 - พัฒนารุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 โดย 
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  ร้อยละ 96.50  

3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีการนำความรู้จากการพัฒนาไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในหน่วยงาน 

ร้อยละ 80 - ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 

2565 

 

- พัฒนารุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

    

 - พัฒนารุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 โดย 
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ  
      ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
  

การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาท่ียั่งยืน เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) 
ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รุ่นที่ 5) 
โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ย่ังยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5)  

ผ่านระบบออนไลน์ (On-line Training) โดยมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

  
 

  
 

  
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,586 44,945 - 1,085 - 43,860 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  

 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค  
 1. ผู้เข้ารับการพัฒนาบางท่านได้รับมอบหมายภารกิจเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้  
 2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรทั้งของผู้เข้ารับการพัฒนาและของ
ผู้ดำเนินการโครงการฯ  
 3. ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา (ภาษาอังกฤษ)  
 4. โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยซีหนานใช้โปรแกรม DingTalk ในการพัฒนา จึงทำให้ 
ผู้เข้ารับการพัฒนามีปัญหาในการเข้าใช้โปรแกรม  
      18.2 แนวทางแก้ไข  
     - จัดเตรียมสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้  
     - จัดเตรียมคู่มือและกำหนดตารางการแนะนำการใช้โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาก่อนการพัฒนา 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ไม่มี เนื่องจากสิ้นสุดโครงการ 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยเป็น
ที่ยอมรับในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
   20.2 กระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมรองรับมาตรฐานการศึกษาในระดับประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

  20.3 กระทรวงศึกษาธิการสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
21. ผู้รายงาน  นางสาวพรชนก  ฝอยทอง  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
      โทรศัพท์ 034 225400 ต่อ 4043 โทรสาร 034 225399 E–mail: panna1964@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2564 
 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา                     

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
 ไตรมาสที่ 1 :  เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64 - มี.ค. 64     
 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน เม.ย. 64 - ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64 - ก.ย. 64     
    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 (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ......................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุ..................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุ...............................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจยั เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                     แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..............................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................)  
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นความสำคัญกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนัด และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้าง และยกระดับ
การพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580) 
   แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือ
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ิมความคล่องตัว  รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา 
และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  โดยกำหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา  ทั้งนี้  สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  มีภารกิจที่สอดคล้องเชื่องโยงกับแผนปฏิรูปการศึกษา 7  เรื่อง รวม 22 ประเด็น ซึ่งแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา กำหนดให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบตามแผนการ
ปฏิรูปการศึกษาเรื่องท่ี 4  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
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ประเด็นการปฏิรูปที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู เป้าหมายที่ 1 คือ มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการ
พัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และกำหนดตัวชี้วัดคือร้อยละ 100  ของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม  และเป้าหมายที่ 5  มีระบบและกลไกให้
ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งนี้  สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ยังไม่มีข้อมูลการดำเนินการในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว  ซึ่ง
เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้  มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จำเป็นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
   ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน จัดทำนโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสวนที่เป็นการทดลองนํารอง หรือการพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ตำแหน่งศึกษานิเทศก์)  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจะเชื่อมโยงฐานข้อมูล  กับส่วนราชการอื่น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครู และบุคลากรทางการศึกษาภายใน
ส่วนราชการเองแล้วในปีต่อไป เพ่ือให้การดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาดงักล่าวข้างต้นบรรลุเป้าหมายต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือจัดทำแผนสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2. เพ่ือจัดทำและทดลองนำร่องหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   3. เพ่ือรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(ศึกษานิเทศก์) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีแผนพัฒนาวิชาชีพ 
ร้อยละ 100 

2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเข้ารว่มการพัฒนาหลักสูตร (นำร่อง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 
3. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นำร่อง)  ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาวิชาชีพ   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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    9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) 

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร 
สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 600 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ   ภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

ขั้นตอนและกิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ย. – ธ.ค. 63 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป. 
พ.ย.  - ธ.ค. 63 

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อกำหนดสมรรถนะและโมเดลสมรรถนะ 
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป. 

ม.ค. - มี.ค. 64 

ขั้นตอนที่ 4 การฝึกอบรมแกนนำจัดทำแบบประเมินสมรรถนะ และแผนพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป. 

ม.ค. - มี.ค. 64 

ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานเิทศก์)  
สังกัด สป. ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  

ม.ค. - มี.ค. 64 

ขั้นตอนที่ 6 สรุป วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการประเมินสมรรถนะ และ
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(ศึกษานิเทศก์) สังกัด สป. 

ม.ค. - มี.ค. 64 

ขั้นตอนที ่8 ดำเนินการพัฒนาทดรองนำร่องหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ 
ตำแหน่งข้าราชการครู  สป. (จำนวน 1 หลักสูตร) 

ม.ค. - มี.ค. 64 

 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
เนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ ไดด้ำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มข้าราชการครู สังกัด สป. และ กลุ่มศึกษานิเทศก์ สังกัด สป. ผลการดำเนินงานของกิจกรรมจึงจำแนกตาม
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ตำแหน่งข้าราชการครู สังกัด สป. 
1.1 ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการประเมินสมรรถนะและมี

แผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
1.2 มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพข้าราชการครู สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

และดำเนินการทดลองนำร่องพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้กับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร” ดำเนินการทดลองนำร่องพัฒนาระหว่างวันที่ 15 - 
19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 
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25 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมการพัฒนาตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 92.70 

2) หลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตร” ดำเนินการทดลองนำร่องพัฒนาระหว่างวันที่ 16 - 18 
สิงหาคม  2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 27 คน ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมการพัฒนาตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 92.00 

3) หลักสูตร “การวัดและการประเมินผล” ดำเนินการทดลองนำร่องพัฒนาระหว่างวันที่ 
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 27 คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมการพัฒนาตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 89.00 

1.3 รายงานผลกิจกรรมการทดลองนำร่องพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เล่ม  ดังนี้ 

1) หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร” 
2) หลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตร” 
3) หลักสูตร “การวัดและการประเมินผล” 

2. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สป. 
2.1 มีรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การกำหนดสมรรถนะและโมเดลสมรรถนะวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 1 เล่ม 
2.2 บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     

ได้รับการประเมินสมรรถนะรายบุคคลและมีแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จำนวน 605 คน คิดเป็นร้อยละ 95.13 
2.3 มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทดลองนำร่องพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้กับศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตร “Supervisors ยุค VUCA World เพ่ือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การ
ทำงานในโลกที่ผันผวน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 82 คน ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด 79 คน คิดเป็นร้อยละ 96.34 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมการพัฒนาตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 94.00 

2.4 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมทดลองนำร่องพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “Supervisors ยุค VUCA 
World เพ่ือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การทำงานในโลกที่ผันผวน” จำนวน 1 เล่ม 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีแผนพัฒนาวิชาชีพ 
 

ร้อยละ 100 663 คน 632 คน  ร้อยละ 
95.32 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

  
2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมการพัฒนาหลักสตูร(นำร่อง) 

ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 85 

- ร้อยละ 91.93 - 

2.1 หลักสตูร “เทคนิคการเป็นวิทยากร”   ร้อยละ 92.70  
2.2 หลักสตูร “การพัฒนาหลักสตูร”   ร้อยละ 92.00  
2.3 หลักสตูร “การวดัและการ

ประเมินผล” 
  ร้อยละ 89.00  

2.4 หลักสตูร “Supervisors ยุค VUCA 
World เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การ
ทำงานในโลกท่ีผันผวน” 

  ร้อยละ 94.00  

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ศึกษานิเทศก์) สังกัดสำนักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ (นำร่อง) ได้รับการพฒันาตามแผน 
พัฒนาวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

150 คน ครู 27 คน 
ศน. 79 คน 

รวม 106 คน 

ร้อยละ 
70.67 

เชิงคุณภาพ      
4. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านการ
พัฒนาตามหลักสูตร สามารถนำผลการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- ยังไม่สามารถ 
ติดตามได้ เนื่องจาก

ต้องเว้นระยะเวลาหลัง
การพัฒนาอย่างน้อย 

3 -6 เดือน 

- 

 
16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 3 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

365,387 326,292      3,800 172,162 22,270 128,060 
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                        งบรายจ่ายอื่น  รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
     18.1.1  ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบให้
กิจกรรมอ่ืน ๆ ต้องเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินการออกไปเช่นเดียวกัน ซ่ึงอาจดำเนินกิจกรรมทั้งหมดไม่ทัน
ภายในสิ้นปีงบประมาณ เช่น การติดตามประเมินผลผู้ผ่านการพัฒนา  
  18.1.2 หน่วยงานแต่ละแห่งต้องเร่งดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานให้เสร็จสิ้นทันภายใน
ปีงบประมาณหลังจากผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทำให้กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการติดภารกิจงานมากมาย ซ่ึงอาจส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  18.2.1 ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สะดวก รวดเร็วและเหมาะสมขึ้น เช่น 
ประชุมด้วยระบบทางไกล ZOOM หรือการสื่อสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมเสร็จทันตามเวลา
ที่กำหนด และบรรลุตามเป้าหมาย 
  18.2.2 ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนหรือขยายกำหนดเวลาในการดำเนินกิจกรรม ให้มีความเหมาะสมเพ่ือความสะดวกของ
กลุม่เปา้หมายของโครงการ  
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

- 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

   ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีแผนในการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
21. ผูร้ายงาน  นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
      โทรศัพท์ 081 759 3407  โทรสาร 034 225 399  E–mail : buatong_nice@hotmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

-------------------------------------- 

 

mailto:buatong_nice@hotmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพือ่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตรช์าติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ......................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุ..................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบ.ุ............................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
            ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ..................................................................................... ..............................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.............................................................................................................................. .....) 
7. หลักการและเหตุผล  

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้นำการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและส่งเสริมให้ ส่วนราชการ
นำไปใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดเป็นตัวชี้วัดตาม    คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และได้
ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับข้ันพื้นฐาน ต่อมาในปี 2558 ได้ปรับให้มีความ
ทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 
สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การและตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับขั้นพื้นฐาน 
ฉบับที่ 2 มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การทั้งในระดับกรมและระดับสำนัก เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์การที่
มีขีดสมรรถนะสูง เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้  คิดริเริ่ม 
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์    ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี 
เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชน และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้มีการ
ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจ พ.ศ. 
2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการพัฒนาข้าราชการ (ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำ) ให้มีทักษะและสมรรถนะทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมใน
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ทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และความคิด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ
ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0  

8. วัตถุประสงค์ 
  8.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 

 8.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรสังกัดสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

 8.3 เพ่ือดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการถ่ายทอดมายัง 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
       9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา       
ที่มีต่อกิจกรรมของโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
     ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 80 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ ภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

13.1 กิจกรรมการประชุมเพ่ือสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร (ยกเลิก) 
13.2 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร และกำหนดทิศทางขององค์กร 

(ยกเลิก) 
13.3 กิจกรรมประชุมการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้   

  13.3.1 จัดประชุมคณะทำงานการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
13.3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้   

13.4 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.  
13.4.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
13.4.3 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (5 วัน จำนวน 1 ครั้ง) 
13.4.2 กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 

13.5 กิจกรรมการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
13.5.1 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้การจัดทำระบบปฏิบัติการ (ยกเลิก) 
13.5.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และปรับปรุงกระบวนการ   

13.6 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
13.7 กิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับสำนักของ สคบศ.    
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
1. กิจกรรมประชุมการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

1.1 ประชุมคณะทำงาน หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้  เพื่อจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4  มกราคม  2564 ที่ประชุมมีมติเลือกโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) เป็น
องค์ความรู้หลักในการสังเคราะห์องค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  ที่ประชุมมีมติกำหนดแผนการ
จัดการความรู้ เรื่อง “การจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา” กำหนดแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ดังกล่าว 

1.2 จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เรื่อง 
อ่านสามก๊กถกบริหาร ตอนโจโฉแตกทัพเรือ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในรูปแบบ AAR : THINK – PAIR – SHARE  คือ ดูวีดิทัศน์และอ่านเอกสาร เรื่อง สามก๊กถกบริหาร 
ตอนโจโฉแตกทัพเรือ แล้วให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากเรื่องที่ดูวีดิทัศน์และอ่าน
เอกสาร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอได้อย่างทั่วถึงทุกคนทุกคน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 
คน มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทุกคน และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ 95.20 

2. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 
2.1 พัฒนาบุคลากรตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มี
ครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนาจำนวน 21 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดทุกคนคน คิดเป็นร้อยละ 
100.00  และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.20 ส่งผลให้ครูผู้ช่วยของหน่วยงานมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะด้านการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดีและการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระของหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 หมวดรายวิชา 

2.2 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตามหลักสูตรการจัดทำโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง   
การศึกษา มีบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 50 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.00 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.80 ส่งผลให้
บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำโครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร จำนวน 13 ชัว่โมง ประกอบด้วย 4 สาระการเรียนรู้  

3. กิจกรรมการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
- กิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้และปรับปรุงกระบวนการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และ
แนวทางปฏิบัติในการทบทวนปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินของ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
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4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ระหว่างวันที่ 27 – 29  
กันยายน 2564  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ 
จำนวน 51 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.80 ส่งผลให้ผูเ้ข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของหน่วยงาน (SWOT)  
แนวทางการวางแผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปี  และการเขียนโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ)  รวมถึงได้มีการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
ด้วย 

5. กิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสำนักของ สคบศ.  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน รายละเอียดรูปแบบ
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักปี 2564 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การประเมิน
ประสิทธิผลการดำเนินงาน และการประเมินศักยภาพการดำเนินงาน มีทั้งหมด 11 ตัวชีว้ัด หากมีการขออุทรณ์
ตัวชี้วัดให้ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. จำนวนกจิกรรมที่ดำเนินการได้แล้ว
เสร็จ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

5 กิจกรรม 5 กิจกรรม ร้อยละ 
100.00 

เชิงคุณภาพ      
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อกิจกรรม
ของโครงการฯ  

ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 85   

- ร้อยละ 91.75 
(เฉลี่ย 4 
กิจกรรม) 

- 

2.1 หลักสูตร “การจัดทำโครงการ
โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ)” 

- - ร้อยละ 91.80 - 

2.2 กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครู 
ตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

- - ร้อยละ 97.20 - 

2.3 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้
ความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

- - ร้อยละ 82.80 - 

2.4 จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) เรื่อง 
อ่านสามก๊กถกบริหาร ตอนโจโฉแตก
ทัพเรือ 

- - ร้อยละ 95.20 - 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

1. ประชุมคณะทำงาน หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

   

2. จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

   

3. พัฒนาตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
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4. พัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
 

   

5. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้และปรับปรุงกระบวนการของ สคบศ. 
 

   
 

6. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่4 

400,045 399,145 86,250 47,450 74,995 190,450 
แหลง่งบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  

 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค 
             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เลื่อนการ
จัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  
     18.2 แนวทางแก้ไข 
             - ไม่มี 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

- กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. การพัฒนาการออกแบบ        
การเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       -ไมมี่ 
21. ผู้รายงาน  นางสาวสุวภทัร  ยวงใย   ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท ์034321285 โทรสาร 034225399 E–mail : tooktar_24@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  

-------------------------------------- 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    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 (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑) 

4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ......................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   

 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ....................................................................... ............................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทย
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และกำหนดประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนย่อยที่ 1 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 
2565) กำหนดให้มีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดให้มีการ
เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาคนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วยวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะที่จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 และการสร้างแพลทฟอร์มดิจิทัลรองรับ
การเรียนรู้รูปแบบใหม่และการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 
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21 ดังนั้นบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนำไปใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนภาครัฐ
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรภาครัฐใน ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่่มีความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐผู้ซึ่งสามารถกระตุ้นและผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย รวมถึงรูปแบบและกระบวนการทำงานขององค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ และ ๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialists) ผู้ซึ่งมีทักษะที่เหมาะสม
ที่จะสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการทำงานและการให้บริการของหน่วยงาน  เมื่อ
พิจารณาจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในกระทรวง/กรมต่าง ๆ พบว่า มีผู้
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว อาทิ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Officer : CIO) และยังอยู่ในราชการ เพียง ๑๑๘ คน (ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) จากจำนวนผู้บริหารทั้งหมด ๑,๑๐๑ คน (ข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง จากโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ ๒๕๕๘ (GMIS) 
สำนักงาน ก.พ.) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒ ของจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทั้งหมดเท่านั้น นอกจากนี้จาก
ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี ๒๕๕๙ พบว่า 
หน่วยงานภาครัฐยังขาดการเตรียมบุคลากรเพ่ือสานต่อภารกิจของผู้นำด้านดิจิทัลของหน่ วยงาน (Leadership 
Continuity Plan ๕๑ คะแนน) หากภาครัฐไม่เร่งสร้างและเตรียมบุคลากรกลุ่มนี้ การขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล อาจชะงักงันและไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวัง  

และเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ราชการพลเรือน (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์) มีจำนวนน้อยมาก
มีเพียง ๒,๓๓๔ ตำแหน่ง (ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปี ๒๕๕๘ สำนักงาน ก.พ.) หรือร้อยละ ๐.๕๘ ของจำนวน 
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด เท่านั้น และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากรในระดับองค์กร 
พบว่า ส่วนราชการ (กรม) หนึ่งจะมีผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประมาณ ๑ – ๑๕ คน หรือเฉลี่ยประมาณ 
๗ คน (Median) (ข้อมูลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ ๒๕๕๘ สำนักงาน ก.พ.) และเป็นกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการเท่านั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ พบว่ายังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและขาดทักษะในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการ
ประชาชน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและได้ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและการ
ให้บริหารของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การศึกษา โดยการพัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือการทำงานในปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานในอนาคต ด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการลงมือปฏิบัติจริง  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดโครงการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบและกลไกได้อย่างต่อเนื่อง 
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8. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
8.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และสามารถนำผลการ
พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

8.2 สามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 1,400 คน 
2) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้ เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการใช้ดิจิทั ลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษา และส่งเสริมความสามารถทางการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,400 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ   

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการทำงาน 
3. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือจัดทำหลักสูตร และแบบประเมินสมรรถนะ 
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
6. ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนา 
7. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือจัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผล 
8. ดำเนินการติดตามการนำทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ด้วยระบบออนไลน์ 
9. ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานดำเนินการโครงการ 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม 
1. ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน

ทั้งสิ้น 35 รุ่น มีผู้เข้ารับการพัฒนา 1,608 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด จำนวน 
1,591 คน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จำนวน 20 รุ่น มีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้นจำนวน 987 คน 
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ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน  984 คน คิดเป็นร้อยละ  99.69  มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย  
ร้อยละ 92.19 

1.2 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย คือ ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการ
จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 2 รุ่น 
มีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้นจำนวน 99 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ  100.00 
มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 94.79 

1.3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ จำนวน 13 รุ่น    
มีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้นจำนวน 522 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 508 คน    
คิดเป็นร้อยละ  97.31 มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 90.53 

2. ผลการติดตามประเมินผลการพัฒนา ผู้ตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 หลักสูตร มีความคิดเห็นว่าการดำเนินโครงการนี้มีความ
เหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D.=0.52) 
 
  15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
1. จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 
   

ไม่น้อยกว่า 
1,400 คน 

1,400 คน 1,608 คน 
 

ร้อยละ 
114.86 

1.1 หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ
ผู้บริหารการศึกษา  

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   99 คน  

1.2 หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

   987 คน 
 

 

1.3 หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ
บุคลากร สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

  522 คน  
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

2. ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 

- ร้อยละ 92.50 - 

2.1 หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ
ผู้บริหารการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

   ร้อยละ 94.79  

2.2 หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

   ร้อยละ 90.19  

2.3 หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ
บุคลากร สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

  ร้อยละ 90.53  

3. ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินโครงการ 

ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 

 รอ้ยละ 95.20  

เชิงคุณภาพ      
4. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
พัฒนามีความสามารถในการใช้
ดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมความสามารถทางการ
ศึกษาของประเทศ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

1,608 คน 310 คน 
(รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 

26 มีผู้เข้ารับการ
พัฒนา 1,116 
คน ตอบกลับมา
เพียง 310 คน) 

ร้อยละ 19.28 

หมายเหตุ: 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการใช้ดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมความสามารถทางการศึกษาของประเทศ  ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจาก   

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการชะลอและเลื่อนการดำเนินการพัฒนา
ออกไปและเปลี่ยนวิธีการพัฒนามาเป็นพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยการพัฒนาในรุ่นที่ 27 - 
รุ่นที่ 35 ดำเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 จึงยังไม่สามารถติดตามผลได้ 
เนื่องจากการติดตามผลควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 - 6  เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนา  

2. ได้ดำเนินการติดตามผลด้วยแบบสอบถาม รุ่นที่ 1 – 26 ซึ่งมีผู้ เข้ารับการพัฒนาจำนวน 
1,116 คน  แต่ได้ข้อมูลกลับมาเพียง 310 คน 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 

การประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดทำหลักสูตรและแบบประเมินสมรรถนะ 
 

   
 

การดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตร 
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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การดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตร 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

3,202,820 3,176,380 - 1,430,135 654,820 1,091,425 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น  

 รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 - เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
พัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     18.2 แนวทางแก้ไข 
 ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

รายงานผลการดำเนินการโครงการ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1  กระทรวงศึกษาธิการมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพ 

20.2  กระทรวงศึกษาธิการสามารถสนับสนุนการพัฒนากำลังคนตามกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคคลภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
21. ผู้รายงาน นายอนันต์ศักดิ์  สร้างคำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
      โทรศัพท์  086-8753137 โทรสาร 03422 5399  E–mail : Anansak.sa@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 27  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

------------------------------------- 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว  
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑) 

4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   

 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดี มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ซึ่งการพัฒนาทักษะศักยภาพภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบในพื้นที่ระดับ
ภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ทางการศึกษาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของประเทศในกรอบของความ
เป็นเครือข่าย บูรณาการร่วมมือกันเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียนในแต่ละระดับทุกช่วงวัย ตอบสนองต่อนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และสภาพแวดล้อมทำให้การจัดการเรียนรู้ต้องมีการเปลี ่ยนแปลง และผู้สอนจำเป็นต้องใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงจัด
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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ด้านอาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  มีความรู้ ทักษะเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป  

8. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที ่เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมมุ่งสู ่เกณฑ์มาตรฐานการ

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (CEFR) มากขึ้น 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 -  
 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามที่หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2) ร้อยละของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   - บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4,500 คน 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564  
 

12. สถานที่ดำเนินการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
1. ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรและออกแบบบทเรียน ระบบออนไลน์  
2. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียน ระบบออนไลน์ 
3. ดำเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร โดยใช้โปรแกรมการเรียนการสอน ระบบออนไลน์ 
4.การติดตามผลการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานร่วมพัฒนาในพื้นที่ ระบบออนไลน์  
   4.1 ประชุมการจัดทำเครื่องมือติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการด้าน

ภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ 
   4.2 ประชุมติดตามผลการพัฒนาเพ่ือคัดเลือกผู้มีผลการพัฒนาดีเด่นร่วมกับหน่วยงานร่วมพัฒนา

ในพ้ืนที่  
5. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสำหรับผู้นำเสนอการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระบบออนไลน์ 
6. จัดประชุมสัมมนาวิชาการผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ “MOE Speech 

Contest” 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพตามระดับ CEFR levels แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Basic , Intermedia และ Advance  
ผ่านโปรแกรมการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-directed learning) ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งดำเนินการกำกับติดตาม โดย สคบศ. ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายร่วมพัฒนาในพ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัดทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 
1 มีนาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (รวม 6 เดือน) มีผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 4,500 คน ผ่านเกณฑ์
ประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 3,856 คน คิดเป็นร้อยละ 85.69 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 93.20 
 2. มีผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีผลการพัฒนาดีเด่นจำนวน 8 คน ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มจาก 4,500 คน 
เหลือ 56 คน และ 19 คน จนกระทั่งเหลือ 8 คน เป็นผู้แทนนำเสนอการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ “MOE Speech Contest” เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2564 ต่อผู้บริหารระดับสูงและได้รับโล่รางวัลดีเด่น 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  - - - - 

- - - - - 
เชิงคุณภาพ      
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4,500 คน มีผู้ผ่านการ
พัฒนา 

3,856 คน 

ร้อยละ 85.69 

2. ร้อยละของบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการที่เข้ารับ
การพัฒนามีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ร้อยละ 93.20 - 

3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
พัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้
ถูกต้องมากข้ึน   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3,856 คน 3,856 คน ร้อยละ 100.00 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

1,616,500 1,434,075 - 32,550 548,500 853,025 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  

 รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 

 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค 

1. ผู้สมัครทีเ่ข้ารับการพัฒนาทีใ่ห้ความสนใจจำนวนมาก (13,000 กว่าคน)ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน แต่
ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานให้ความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ
พัฒนาตนเองมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับครูผู้สอนในสถานศึกษา 

2. ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ไม่สนใจศึกษาข้อมูลและคู่มือในช่องทางสื่อต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ด้วย
ตนเองแต่จะใช้การสอบถามเป็นหลักตลอดเวลาของการเรียนรู้ 

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส -โควิด 19 และการพัฒนาที่ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์
แบบเต็มรูปแบบส่งผลให้การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้ารับการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนด
ไว้เพื่อการชี้แจง สร้างความเข้าใจในการพัฒนาและแนะนำการใช้ระบบในการเรียนรู้ร่วมกันกับคณะทำงานของ
หน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ก่อนการพัฒนา เพื่อรับทราบปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
พัฒนาในแต่ละพ้ืนทีข่าดความกระจายตัวและความเชื่อมต่อแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  

4. การดำเนินการพัฒนาที่ใช้รูปแบบการออนไลน์เต็มรูปแบบ มีความยากต่อการคงไว้ซึ่งจำนวนผู้เข้า
รับการพัฒนา เนื่องจากพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ไปใช้หรือ
นำเสนอเป็นผลงานเทียบความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองได ้
     18.2 แนวทางแก้ไข 

1. เปิดรับสมัครบุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างมีเงื่อนไข  

2.ปรับแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้ารับการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์  

3. ควรมีการดำเนินงานโครงการโดยใช้รูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสานกันในการประสานงานและ
สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยมีการลงพื้นที่เพื่อสร้างความชัดเจนกับหน่วยงานร่วมพัฒนาและผู้เข้ารับการ
พัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ก่อนดำเนินการพัฒนาร่วมกัน 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
- ดำเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ผ่านระบบออนไลน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 มีบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่มีความพร้อมในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมากขึ้นและสามารถ
ถ่ายทอดแนวทางการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ครอบคลุมทุกพื้นที่การศึกษาของประเทศ 
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21. ผู้รายงานนางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท์ 094 646-0289 โทรสาร 034 225399 E–mail : tupo2555@gmail.com 
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่    เดือน  6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
--------------------------------------  



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ การศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
                   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ   ยังไม่สิ้นสุดโครงการ  (เนื่องจากขอทำความตกลงขยายเวลาการดำเนินการ)     
      สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑) 

4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.....................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   

 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบ.ุ............................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................. ..................................) 
 

7. หลกัการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545 และหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้ง เจตคติ 
ที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพ้ืนฐานความ
เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในด้าน
ความสามารถด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตแล ะการใช้ เทคโนโลยี (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี,2542 :14)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มิติ ที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่ การ
ปฏิรูปครูยุคใหม่ การปฏิรูปโรงเรียนยุคใหม่หรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ ซึ่งใน
ทุกมิตินั้นจะมีความสอดรับสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21       
(สุรศักดิ์ ปาเฮ,2556 : 1) สำหรับการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่นั้น ได้มีข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์
ของการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแนวทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการที่ได้เสนอแนะไว้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเอง และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ในสภาพการเรียนรู้ที่ผ่านมายังพบปัญหาที่เกิดมาจากปัจจัยด้านสมรรถนะของครูเกือบทุกด้าน  
สาเหตุแห่งปัญหาจากครูผู้สอนในสถานศึกษา ครูผู้สอนไม่เห็นความสำคัญของนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครูผู้สอนขาดประสบการณ์หรือความชำนาญในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศครูผู้สอนปฏิเสธการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะกลัวว่าเมื่อเข้ามาแทนที่ ตนเองสูญเสียความสำคัญครูผู้สอนขาดความรู้ในการสร้าง
ชิ้นส่วน สื่อ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาเรียนรู้
คุณลักษณะเฉพาะของนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ สาระการเรียนรู้ที่ทำโดยครูมักมีสภาพไม่น่าสนใจ 
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายน้อยครูผู้สอนที่ชำนาญการในการสอน
โดยใช้เครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่เพียงพอ (http://mediathailand-ictedu.blogspot.com/ 
2012/07/124.html) ส่วนทักษะในด้านอ่ืนก็พบปัญหาเช่นกัน จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้เล็งเห็นถึงการพัฒนา
ด้านทักษะของครูซึ่งยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาค่อนข้างมาก เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ต้องเตรียมคนออกไป
เป็นคนทำงานที่ใช้ความรู้ และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด การเรียนรู้ของนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ ครูจึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้มี
ทักษะของการเรียนรู้และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใน 3 
ทักษะที่สำคัญ คือ (1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (3 ) ทักษะชีวิต
และอาชีพ (วิจารณ์ พานิช,2556 : 17-18) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาถึงสภาพ
ทั่วไปในด้านทักษะของครู เพ่ือให้ทราบถึงทักษะด้านต่าง ๆ ว่าในทักษะแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 
เพ่ือนำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะของครู ในด้านที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ พัฒนาไปสู่เกณฑ์ตามมาตรฐานทักษะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร จึงต้องทำหน้าที่ศึกษา แนวทางการพัฒนาทักษะของครู
หรือบุคลากรในหน่วยงานของตน ทักษะครูเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ให้บรรลุผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์การทางการศึกษายุคการปฏิรูปการศึกษา จึงต้องมีการศึกษาทักษะของครู
และแนวทางการพัฒนาทักษะของครูเพ่ือให้ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะของครู โดยเลือกสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ศึกษาวิจัยนำร่องในเขตจังหวัดนครปฐม ที่สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งอยู่ ผลการวิจัยนี้เพ่ือนำผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรงุ กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 สำหรับครูในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

8.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

8.3 เพ่ือดำเนินการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐมตามลำดับความสำคัญของแนวทางพัฒนา 

8.4 เพ่ือติดตามผลดำเนินการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ตามลำดับความสำคัญของแนวทางพัฒนา 

http://mediathailand-ictedu.blogspot.com/2012/07/124.html
http://mediathailand-ictedu.blogspot.com/2012/07/124.html
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  งานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดแผนงานด้านการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 สำหรับครูในสถานศึกษา 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดกิจกรรมเชิง
รุกที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา ตรงตามเป้าหมาย ตรงความต้องการของครู และตรงกับทักษะของครูที่พึงมี
ในศตวรรษที่ 21   

2. สถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม มีทักษะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคล และระหว่างหน่วยงาน ใน
การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการ ตรงกับความต้องการพัฒนาทักษะครู และสอดคล้อง
กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม หรือบริบทที่มีอยู่ 

3. ครู มีโอกาสและความก้าวหน้า มีช่องทาง มีวิธีการ มีผู้เข้ามาช่วยดูแล มีที่ปรึกษา ฝึกหัด พัฒนา
รูปแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการและบริบทของสถานศึกษา  

4. นักเรียน มีโอกาสได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนพร้อมกับการที่ครูมีโอกาสได้พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เกิดการเรียนรู้ทุกฝ่าย ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการอีก      
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูสังกัด สพป.นฐ.   
2.4 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือจัดทำสรุปแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูสังกัด  

สพป.นฐ. 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับคร ูสพป.นฐ. 
3.1 ประชุมปฏิบัติการผู้ทรงคณุวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพ่ือวางแผนการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 

21 และจัดทำข้อมูลเอกสารงานวิจัยบทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3 และภาคผนวกหลักสูตร 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
 1. แนวทางการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 
 2. แผนการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 
 3. เอกสารงานวิจัยบทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3 
 4. ภาคผนวกหลักสูตร 
 
 



~ 91 ~ 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
โครงการวิจัย 

- - n/a n/a 

เชิงคุณภาพ      
ระดบัความสำเร็จของการศึกษาความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะครู
ในศตวรรษที่ 21 

- - n/a n/a 

ระดับความสำเร็จของการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 

-- - n/a n/a 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครูใน
ศตวรรษที่ 21 

- - n/a n/a 

ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการ
พัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 

- - n/a n/a 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

- 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

528,000 116,930 - 66,630 50,300 - 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม เงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

หมายเหตุ  : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ตามท่ีกำหนดไว้ 

 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยในเรื่องดังกล่าว ได้ออกแบบในสภาวะและสถานการณ์ที่
ปกติ  ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การดำเนินงานตาม
โครงการต้องส่งผลกระทบในทุกกิจกรรมของโครงการ 

- การปรับรูปแบบกิจกรรมได้ผลเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการดำเนินโครงการวิจัย 
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     18.2 แนวทางแก้ไข 

- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ในรูปแบบปกติ 

- กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการปรับให้เป็นรูปแบบ Online และเพ่ิมการสื่อสารในรูปแบบ 
อิเล็คทรอนิค มากขึ้น 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับคร ูสพป.นฐ. 

3.2 ดำเนินการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

3.3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือสรุปผลการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 
3.4 ประชุมปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพ่ือประเมินผลโครงการ

การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผลการดำเนินการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสถานศึกษา 

สังกัด สพป.นฐ. 
4.1 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือวางแผนการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาทักษะครูใน

ศตวรรษที่ 21 
4.2 ประชุมปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพ่ือจัดทำเครื่องมือ และ

คู่มือการติดตามผลการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 
4.3 ดำเนินการออกติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 
4.4 ประชุมปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานเพ่ือสรุปผลการติดตามผล

การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี21 
4.5 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือจัดทำร่างรายงานการวิจัยบทที่ 1 – บทที่  5 
4.6 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
- องค์กรทราบผล และมีข้อมูลความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะครู  
- ครูได้รับการพัฒนาตามรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาเกิดทักษะในการจัดการเรียนการสอน 
- สามารถเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ในศตวรรษท่ี 21 
- หนว่ยงานทางการศึกษา รับรู้ถึงแนวทางการพัฒนา โดยนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
- การพัฒนาทักษะครูให้ตรงกับความต้องการ เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เรียนมากท่ีสุด 

 

21. ผู้รายงาน นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์    ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท์  034-225400 – 2 โทรสาร 034-225399 E–mail : chankupt@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

-------------------------------------- 



  

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน 
                      ทางการเงิน 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ 
โครงการ) 

    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ……………………………………………………………………….) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุ..................................................................................................)  
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุ..........................................................................................…)  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………………………………………………) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ถ้าม)ี 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ…………………………………………………………………………………..) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ………………………………………………………………………………….) 
7. หลักการและเหตุผล  

นโยบายนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  โรคอุบัติ
ใหม่ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีผลกระทบคุณภาพวิถีชีวิตของคนในสังคม เช่น สภาพจิตใจที่  ท้อแท้ถดถอย 
ค่านิยมตามกระแสสังคมเศรษฐกิจบริโภคนิยมที่เกินตัว การแบกภาวะหนี้สินเกินตัว  เป็นต้น ซึ่ง“หนี้ครู” 
กลายเป็นหนึ่งในปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีส่วนทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  จากข้อมูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย พบว่า สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 
หนี้ครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นถึง 78%  จุดเริ่มต้นของหนี้ครูส่วนใหญ่มาจากการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น เช่น หนี้ที่นำมาใช้
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการก่อหนี้เหล่านี้ก็มาจากการขาดการวางแผนทางการเงิน หรือ
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินที่คลาดเคลื่อน นำไปสู่ภาระหนี้ที ่มากเกินกว่าจะบริหารจัดการได้ ซึ่ง
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ภาพรวมของหนี้ครูและปัญหาชำระหนี้มีแนวโน้มทรงตัวและเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งมีส่วนดันตัว เลขหนี้ครัวเรือน
ให้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การก่อหนี้โดยขาดการประเมินกำลังของตัวเอง หรือขาดความเข้าใจ ไม่ได้เป็นเฉพาะ
ในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้หลากหลายเท่านั้น ข้าราชการกลุ่ม
อื่นๆ ก็มีกลุ่มผู้กู้ที่ทำพฤติกรรมคล้ายกัน ซึ่งสะท้อนถึง “Financial Literacy” หรือความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การเงินที่ขาดหายไปของคนไทย 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์
ความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะการวางแผนการบริหารจัดการทางการเงิน ทักษะเกี่ยวกับการออม และ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะการวางแผนการบริหาร
จัดการทางการเงิน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

8.2 เพื่อผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออมและสามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์วางแผนการออมได้ 

8.3 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น    
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ไม่มี 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2) ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีการนำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทักษะ
การออม และไม่มีภาระหนี้สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 4) ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและ 
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 144,900 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564  - มีนาคม 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
กิจกรรม/หลักสูตร/ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ 1.1 ประชุมคณะทำงานวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน กรกฎาคม 2564  
ขั้นตอนที่ 1.2 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างหลักสูตร กรกฎาคม 2564 
ขั้นตอนที่ 1.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดทำ

หลักสูตร 
กรกฎาคม  2564 

ขั้นตอนที่ 1.4 ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผล กรกฎาคม  2564 
ขั้นตอนที่ 1.5 ดำเนินการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร กรกฎาคม  2564 
กิจกรรมที่ 2  การดำเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ 2.1 การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา  กรกฎาคม 2564  
ขั้นตอนที่ 2.2 การดำเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนา กรกฎาคม – สิงหาคม  2564 
ขั้นตอนที่ 2.3 การดำเนินการวัดผลประเมินผล สิงหาคม – กันยายน  2564 
ขั้นตอนที่ 2.4 การประกาศผลสอบ และการมอบวุฒิบัตร กันยายน  2564 
ขั้นตอนที่ 2.5 การสรุปผลการดำเนินการ และรายงานการพัฒนา กันยายน  2564 
กิจกรรม 3 การติดตามผลการดำเนินงาน ช่วงไตรมาส 2  

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

14.1 ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ และประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างหลักสูตรผ่านระบบ
ออนไลน์ZOOM 

14.2  ดำเนินงานจัดจ้างทำหลักสูตร ขณะนี้อยู่ในช่วงของการรอนำหลักสูตร ฯ จากการจัดจ้างทำ
หลักสูตร ฯ นำขึ้นไปไว้ใน DEEP Platform ของกระทรวงศึกษาธิการ 

14.3 ดำเนินการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฯ ช่วงนี้อยู่ในช่วงรอผลผลิตจากการจัดจ้าง 
14.4 ดำเนินการให้คณะทำงาน ฯ ที่ได้รับมอบหมายศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ DEEP Platform 

เพ่ือใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
14.5 ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมาย   

15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ไม่ม ี     
เชิงคุณภาพ      
1) ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ดำเนินการตามหลักสตูรพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้าง
ความยั่งยืนทางการเงิน 
 
 

ร้อยละ 85 - n/a - 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
2) ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ของผูเ้ข้ารับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 - n/a - 

3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีการ
นำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มีทักษะการออม 
และไม่มภีาระหนี้สิน 

ร้อยละ 80 - n/a - 

4) ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ร้อยละ 80 - n/a - 

 
15. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และการเตรียมถ่ายทำหลักสูตร 
 

 
 

2. ประชุมวางแผนการดำเนินการเอาข้อมูลหลักสูตร ลงบน Platform ออนไลน์ 
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3. ประชุมคณะทำงาน ฯ เพ่ือสร้างหลักสูตร 

 
 

4. วิทยากรในหลักสูตร ฯ  
 

 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

285,300 255,730 - - - 255,730 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่าย 
                         ในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

1. การจะนำหลักสูตรลงบน Plateform เพื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

2. การดำเนินการในการจัดทำคลิป VDO หลักสูตร ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง
และความชัดเจนของข้อมูลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

18.2 แนวทางแก้ไข 
1. ควรศึกษาและวิเคราะห์หา Platform เพื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มีความพร้อม     ในการ

จัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ในระยะเริ่มต้นโครงการ 
2. เร่งรัดดำเนินการให้การจัดทำคลิป VDO หลักสูตร ดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อยตามข้อตกลง 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
19.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฯ ไปยังหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อการรับสมัคร

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร 
19.2 รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร ฯ ผ่านระบบออนไลน์ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะการวางแผนการบริหารจัดการ

ทางการเงิน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
20.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออมและสามารถ

นำความรู้ไปประยุกต์วางแผนการออมได้ 
20.3 การจัดการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

21. ผู้รายงาน  นายเจริญ ภูวิจิตร์    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 034 321289, 034 321290 ต่อ 4042  โทรสาร 034 225399   
     E–mail : charoen38101@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  
 

-------------------------------------- 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 
2. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม 

สัมมนาทางวิชาการ”  
 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21) 

4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ด้านที่ 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   

 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1    แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................)  
 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.............................................................................................................. .....................) 
 
7. หลักการและเหตุผล  

ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ในการปฏิรูปกระบวนการและระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายคือ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้  มีแนวทางและมีข้อค้นพบจากผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ  
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนมีคะแนน PISA  
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้นสอดคล้องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการปฏิรูปกลไกและระบบผลิต
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คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม  
ในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่จะทำให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้การอ่านเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 
และผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500  

นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  และ
ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถนำผลการ
พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
และเป็นหน่วยงานในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยภารกิจการศึกษาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางวิชาการถือเป็นภารกิจหนึ่งเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ ประกอบกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเป็นผลจากการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอแนะให้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการส่ งเสริม  สนับสนุน ให้ มีการอบรม พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการเขียนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
ในรูปแบบของบทความวิจัยเพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (รายงาน
โครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2563) ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการพัฒนานักวิจัย
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือนำเสนอในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ”ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถต่อยอดในเวทีการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ
ร่วมกันในการประชุม สัมมนาทางวิชาการในโอกาสต่อไป นอกจากนั้น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยังสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนางานด้านการศึกษา นำองค์ความรู้เผยแพร่ สู่สาธารณชน 
เพ่ือเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ นอกจากนี้   ยังทำให้ได้รับ
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างกว้างขวาง
มากขึ้น คุณค่าที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้า
และการสืบทอดผลงานอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้าน 
การเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สัมมนาทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

8.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอด
และตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

8.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ทางวิชาการ และเป็นการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิ ชาการอันจะ
นำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

2) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาสามารถนำองค์ความรู้       
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพ่ือดำเนินการเขียนบทความวิจัยสำหรับการประชุม สัมมนาทางวิชาการได้ ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 40 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ จำนวน 1 รุ่น 20 คน 
 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ สิงหาคม 2564 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือจัดทำหลักสูตร สิงหาคม 2564 
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรกำหนด กันยายน 2564 
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือสรุปและจัดทำรายงานสรุปผล
โครงการฯ 

กันยายน 2564 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ โครงการที่อนุมัติแล้ว วันที่ 25 สิงหาคม 2564 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือจัดทำ
หลักสูตร 

ดำเนินการวันที่ 8 กันยายน 2564 
- หลักสูตร“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ 
  ในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ” 

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ี
หลักสูตรกำหนด 

ดำเนินการวันที่ 16-18 กันยายน 2564 
- พัฒนาตามหลักสูตร  “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 
  เพ่ือนำเสนอในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ” 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือสรุป 
และจัดทำรายงานสรุปผลโครงการฯ 

ดำเนินการวันที่ 30 กันยายน 2564 
- รายงานโครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร  
  “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ 
  ในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ” 

สรุป 
1. มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความ

วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ” จำนวน 39 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตร
กำหนด จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 97.44 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนบทความวิจัยเพ่ือนำเสนอ
ในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 100   

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.00 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา  ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  
ของจำนวน
เป้าหมาย 

20 คน 39 คน ร้อยละ 
195 

เชิงคุณภาพ      
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มตี่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- ร้อยละ 97.00 - 

3. ร้อยละของผู้บรหิาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาสามารถ
นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ดำเนินการเขียนบทความวิจยัสำหรับการ
ประชุม สมัมนาทางวิชาการได้  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 

- ยังไม่สามารถ
ติดตามผลได้

เนื่องจากต้องเว้น
ระยะเวลาหลังการ
พัฒนาอย่างน้อย 3 

เดือน 

- 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 
 

   
 

   
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

65,000.- 54,630 - - - 54,630 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอ่ืน  

 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
- 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
- 

 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพด้านเขียนบทความการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับหรือ
วิทยฐานะและมีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

20.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอด
สำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  20.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ์ทางวิชาการ และเป็นการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 
21.  ผู้รายงาน นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน สคบศ. 

โทรศัพท์ 0 3432 1289   โทรสาร 0 3422 5399 E-mail: d_tum@hotmail.com 
 

22. วันที่รายงาน ณ  วันที่ 5 ตุลาคม  2564 
-------------------------------------- 

mailto:d_tum@hotmail.com

