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 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
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2. ช่ือโครงการ    โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)  รุ่นท่ี 12 
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64    ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (-) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21) 
7. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาบุคลากรของภาครัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรกรสามารถขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศได้ภายใต้บริบทความท้าทายการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงการรับมือกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (The New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) จากนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐซึ่ งเป็นหนึ่งในประเด็นการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศท่ีสำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 
2561 – 2565) และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับเปล่ียน
ภาครัฐภายใต้หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ มี
การบูรณาการทำงาน มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการรบริหารงานให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
รวมท้ังระบุว่าต้องมีการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ให้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้กำลังคนมีสมรรถนะสูงมีความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะท่ีทันสมัย สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 
2563 – 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำไปดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2563) ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
หลักสูตรในการเตรียมความพร้อมข้าราชการพลเรือนจากตำแหน่งประเภทอำนวยการ เข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับต้น (ตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า) ให้มีความพร้อมท้ังด้านความรู้ ความสามารถ และคุณ ลักษณะท่ี
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง รวมท้ังสามารถนำการปรับเปล่ียนองค์กรภาครัฐไปสู่การเป็นภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมได้ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ 
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กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีสำคัญในการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศท้ังภาครัฐและภาคเอชน 
ดังนั้น นักบริหารระดับสูง จึงเป็นกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคล ท้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรกรทาง
การศึกษา ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการ
บริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       พ.ศ. 2542 จึง
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรอบรู้ในทุกมิติท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานเชิงรุกและประสานการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างเป็นระบบ การพัฒนานักบริหารระดับสูงเพื่อให้มี
องค์ความรู้ ทักษะ เป็นผู้นำท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นนักบริหาร
การศึกษาท่ีมีความรู้ ในวิทยาการสมัยใหม่ และบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันและทันต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

จากการดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ท่ีผ่านมา (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 
– 2563) ได้มีการต ิดตามประ เม ิน ผลโครงก ารพ ัฒ นาน ักบ ร ิห ารระด ับ ส ูง  ก ระท รวงศ ึกษาธ ิก าร  
(นบส.ศธ.) อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่า ได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดจากการ
พัฒนาตามท่ีหลักสูตรกำหนด โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน
และพัฒนาสังคม รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เกิดองค์ความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เข้ารับการพัฒนากับคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ท้ังภายใน
กระทรวงและภายนอกกระทรวง  และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสภาวการณ์ และการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีเป็นแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้เป็นหลัก รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะในด้านดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการ ด้านภาษาอังกฤษ ท่ีเป็นทักษะท่ีจำเป็นสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะอื่น ๆ ท่ีจำเป็น
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เพื่อรองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวต่อไป 

ภายใต้แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดังกล่าวข้างต้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 ซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2563) ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมข้าราชการ
พลเรือนสามัญและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตำแหน่งประเภทอำนวยการ เข้าสู่ตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า) ให้มีความพร้อมท้ังด้านความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง รวมท้ังสามารถนำการปรับเปล่ียนองค์กรภาครัฐไปสู่การ
เป็นภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. มีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า) 
2. สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การส่ือสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาท่ี

เหมาะสมกับการบริหารองค์การภาครัฐในบริบทท่ีมีความท้าทาย  
3. มีความพร้อมด้านภาวะผู้นำ มีความสามารถทางการบริหารท่ัวไป และการบริหารงานการศึกษา  
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรท่ีกำหนด 
2) ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา    

นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
3) ผู้สำเร็จการพัฒนามีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 นักบริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายนอกจำนวน  60 คน  
11. ระยะเวลาดำเนินการ   

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  

ท้ังภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 
เตรียมการก่อนการพัฒนา 
 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
2. การพัฒนาเครื่องมือการติดตาม 
3. การประชุมคณะกรรมการคณะต่าง ๆ 
4. การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา 
5. การประชุมคณะทำงาน 
6. การจัดทำเอกสาร 
     1) คู่มือหลักสูตร 
     2) คู่มือการจัดทำ IS,GP 
     3) คู่มือกระบวนการ IDP 
     4) คู่มือการวัดและประเมินผล 

พฤศจิกายน 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565 

 

ขั้นตอนที่ 2   
การดำเนินการพัฒนา 

กิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย 
1.  กิจกรรมการเตรียมความพร้อม 

(Preparation Phase) ได้แก่ 
     1) การช้ีแจงรายละเอียดหลักสูตร 
     2) การสำรวจความคิดเห็นและความ 

    คาดหวังท่ีมีผลต่อหลักสูตร  
     3) แจ้งผลการประเมินสมรรถนะทางการ 

    บริหาร 
      4) การแนะนำและการวางแผนการจัดทำ  
        รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual  
        Study : IS) และรายงานการศึกษากลุ่ม  

กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 
2565 
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ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
        (Group Project : GP) 
     5) การแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
        (Individual Development Plan : IDP) 
2. กิจกรรมการพัฒนา (Development Phase) 
    ได้แก่ 
     1) พัฒนาในกิจกรรม/ หัวข้อต่าง ๆ  
     2) การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  
         (Individual Development Plan :  
         IDP) 
     3) การประมวลองค์ความรู้ (Integrative  
        Session of Lessons Learned) 
3. การจัดทำข้อเสนอเพื่อขับเคล่ือนนโยบายสู่  

 การปฏิบัติ (Action Learning Policy Project)  
 กำหนดให้มีการพบวิทยากรท่ีปรึกษาผลงาน 
 รายบุคคลและผลงานกลุ่ม อย่างน้อยประเภท 
 ละ 5 ครั้ง  

4. การสรุปผลการเรียนรู้ (Reflection Learning) 
ขั้นตอนที่ 3 
หลังดำเนินการพัฒนา 

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

สิงหาคม - กันยายน
2565 

ขั้นตอนที่ 4  
การพัฒนาตามหลักสูตรเสริม 
นบส.ศธ. และการสรุปผลการ
พัฒนาตามหลักสูตร  

ดำเนินการท้ังใน สคบศ. และนอก สคบศ. โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อ 
1. ทบทวนองค์ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์

ในการนำความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติ  
2. การติดตามประเมินผล รุ่นท่ี 12   
3. การสรุปผลและรายงานผล รุ่นท่ี 12 
 

หมายเหตุ : ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ธันวาคม 2565 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

1) ดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 จำนวนท้ังส้ิน 5 คณะ คือ 

  - คณะกรรมการอำนวยการ 
  - คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ 
  - คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา 
  - คณะอนุกรรมการดำเนินงาน 
  - คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
2 ) ดำเนิน การจัดประ ชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒ นานั กบริหารระ ดับ สูง 

กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสอาด 
พิมพ์สวัสด์ิ ช้ัน 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 แผนการดำเนินการ
พัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 และพิจารณาจัดสรรจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ   

3) ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวง ศึกษาธิการ  
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยคณะทำงานเพื่อพิจารณากรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2563)  
ของสำนักงาน ก.พ. กรอบมาตรฐานหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 และจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12  
(ร่าง) กำหนดการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 (ร่าง) กำหนดการ IS GP IDP (ร่าง) แนวทางการประเมินสมรรถนะ
ทางการบริหารและการประเมินบุคลิกภาพผู้นำ (ร่าง) แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนา (ร่าง) 
กำหนดการพิธีเปิดการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรแก่ ผู้ผ่านการ
พัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 11  

4) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวง 
ศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ท่ีปรึกษาประจำหลักสูตร วิทยากรท่ีปรึกษาการจัดทำ IS GP 
IDP และบุคลากรกลุ่มพัฒนาผู้นำ โดยมีการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบหลักสูตรและแนวทางการพัฒนา 
 นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 กำหนดการพัฒนาตลอดหลักสูตร ดำเนินการวิเคราะห์เอกสารและพิจารณาปรับปรุงแนวทาง
และขัน้ตอนการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) และจัดทำแนวทางและขั้นตอนการจัดทำรายงานการศึกษา
กลุ่ม (GP) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) 

5) ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อจัดส่งรายช่ือบุคลากรเข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 
  1) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ โครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ช้ัน 3 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม 
ZOOM โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. รับรอง
หลักสูตร 
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  2) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
สอาดพิมพ์สวัสด์ิ ช้ัน 9 อาคารัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะอนุกรรมการได้ร่วมกับพิจารณา
คุณสมบัติของบุคลากรท่ีส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. 
รุ่นท่ี 12 โดยมีมติเสนอรายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา รวมทั้งส้ิน จำนวน 84 คน 
  3 ) ดำเนิ น การ จัดประ ชุม คณ ะกรรมการอำนวยการโครงก ารพัฒ นานั กบริห ารระ ดับ สู ง 
กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ 
หงส์เจริญ ช้ัน 3 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม ZOOM 
โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุมั ติรายช่ือผู้มี สิทธิ์ เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการตามท่ีคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาฯ เสนอ รวมท้ังส้ิน จำนวน 84 คน 
ประกอบด้วย  
   1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 21 คน  
   2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 คน 
   3) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวน 2 คน 
   4) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 8 คน 
   5) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 12 คน 
   6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 31 คน 
   7) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 2 คน 
   8) สถานศึกษาเอกชน จำนวน 2 คน 
   9) หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 5 คน 
  4) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม 2565 และดำเนินการแจ้งหน่วยงานของผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้ารับการพัฒนา 
  5) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งท่ี 2/2565 
เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดและกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12  
  6) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทพวรเวที
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
พัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12  
  7) ดำเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 12 การ
เตรียมความพร้อมโดยการประเมินสมรรถนะทางการบริหารและประเมินบุคลิกภาพผู้นำของผู้เข้ารับการพัฒนา 
นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 เมื่อวันท่ี 1 - 2 มีนาคม 2565 โดยระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  
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  8) ดำเนินการพัฒนาตามโครงการ นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ กระบวนการคิด
วิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร โดยดำเนินการระหว่างวันท่ี 14 – 18 มีนาคม 2565 ณ รอยัล ริเวอร์แคว 
รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
  9) ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 สัปดาห์ท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มีนาคม 
2565 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ดำเนินการพัฒนาสัปดาห์ละ 3 วัน คือ  
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์) โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ร่วมกัน เข้ากลุ่ม GP พบวิทยากรท่ีปรึกษาประจำกลุ่ม 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
1) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามหลักสูตรท่ีกำหนด 

ร้อยละ 80 N/A N/A N/A 

2) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
พัฒนามีความพึงพอใจต่อการ
เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 

ร้อยละ 85 N/A N/A N/A 

3) ร้อยละของผู้สำเร็จการ
พัฒนามีการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร 

ร้อยละ 80 N/A N/A N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

   
 

   
ภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 

 

   
ภาพการประชุมคณะทำงานโครงการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 

 

   
ภาพการพัฒนาตามหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 12 
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17. งบประมาณ 
 17.1 งบประมาณ สคบศ. 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

3,098,000 275,599.40 - 275,599.40 - - 
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการโครงการพัฒนา

นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
 

17.2 งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสงักัดของผูเ้ข้ารับการพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

6,750,000 2,889,720.00 - 2,889,720.00 - - 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

 1. การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ มีการนัดหมายค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากประธานมีราชการด่วน จึงต้องเล่ือนเวลาประชุม 

 2. เนื่องจากอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส Covid – 19 ทำให้ผู้เข้าพัฒนา
กลัวว่าจะได้รับเช้ือการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส Covid – 19  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
              1. ฝ่ายเลขานุการต้องเตรียมความพร้อมและต้องดำเนินการประสานงานแจ้งยืนยนัการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการอย่างกระช้ันชิด 
    2. ก่อนการเข้ารับการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาส่งผลการตรวจ ATK จากสถานพยาบาลเพื่อแสดงผล
ยืนยันการปลอดเช้ือไวรัส Covid – 19 และใหต้รวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

19.1  ดำเนินการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นท่ี 12 ตามหลักสูตรกำหนด 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

- 
21. ผู้รายงาน  นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์    ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์  087 409 5662  โทรสาร  0 3422 5399   e–mail : jurairat2708@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2565 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ    โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 11                        

(กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (-) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21) 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี  21 ซึ่งประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นให้คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 
21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถยกระดับการพัฒนาสมรรถนะของคนไทย เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ และเพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น  ส่งผลให้
การศึกษามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ เทียบเท่ามาตรฐานสากล อีกท้ังยังเป็นการยกระดับการ
พัฒนาสมรรถนะของคนไทย และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ รวมถึง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ ท่ีมุ่งเน้นการ
บริการของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญ
ในอาชีพ จึงเป็นส่ิงสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของภาครัฐและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย 

กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมี
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู    
ท่ีมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น         
นักบริหารระดับสูงเป็นกลุ่มบุคลากรหนึ่งท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพยากรบุคคล คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ท่ีต้องได้รับการส่งเสริม
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และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังนักบริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการกำหนดนโยบายและขับเคล่ือนนโยบายสู่ความสำเร็จ      
จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีความรอบรู้สถานการณ์ในทุกมิติท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถกำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเชิงรุกและประสานการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างเป็นระบบ การพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงเพื่อให้มีองค์ความรู้ ทักษะ เป็นผู้นำท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี    
เป็นนักบริหารการศึกษาท่ีมีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันและทันต่อการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ ควรเป็นการพัฒนาท่ีเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) มาอย่างต่อเนื่องในทุกปีงบประมาณ ปีละ 1 รุ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดำเนินการพัฒนารุ่นท่ี 11 ตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2561) ซึ่งสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีมติรับรองรองหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
ของสำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ว่า เพื่อให้นักบริหารระดับสูงมีความรู้และประสบการณ์กว้างขวาง เป็นผู้นำการ
เปล่ียนแปลงในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนานักบริหารในหลักการแล้วจำเป็นต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.ศธ. และมีคุณสมบัติตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด เข้ารับการ
ฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. และเมื่อผ่านหลักสูตร ส.นบส. แล้ว จะถือ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น 
หลังจากท่ีมีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) เสร็จส้ินไป
แล้วระยะหนึ่ง ควรมีการจัดอบรมระยะส้ัน เป็นการเพิ่มเติมให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงดำเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการ
พัฒนาตามหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานและเจตนารมณ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร
ระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ. ท่ีกำหนดไว้ และเพื่อเป็นการทบทวน (Review) และประมวลเพื่อสรุป (Summary) 
องค์ความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทบทวนย้อนกลับ (Reflection Learning) ร่วมกัน
เป็นกลุ่มและเป็นกิจกรรมของแต่ละบุคคลในการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้เป็นผู้นำท่ีมีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารท่ีมีภาวะผู้นำพร้อมรับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีสมรรถนะด้านการจัดการท่ีดีได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถนำการ
เปล่ียนแปลง มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของชาติและของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่ผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงท่ียั่งยืน พร้อมท้ังยกระดับการ
สร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาให้เทียบเท่านานาชาติด้วย 
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8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพื่อทบทวนองค์ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารเพือ่

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร          
 8.2 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารการศึกษาท่ีเข้มแข็งในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาประเทศ  
 8.3 เพื่อสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)  

9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 11 เข้าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม: หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการ
สรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 11 ท่ีสำเร็จการพัฒนาตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร นบส.ศธ. 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   

ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 ได้รับอนุมัติขยายเวลาเป็นระหว่างเดือนมีนาคม - 
สิงหาคม 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  
   12.1  ท้ังภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
       12.2  ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการ
หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. 

1. การนำเสนอรายงานของผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อ 
   การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการนำ

แผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสู่การปฏิบัติ  
โดยกระบวนการกลุ่มและการถกแถลง 

2. การอภิปรายร่วมกันในประเด็นปัญหาเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญในเชิงการบริหาร 

3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพและ
เครือข่ายนักบริหาร 

4. การประชุมปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนา 
หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นท่ี 11 

มกราคม – มีนาคม 
2565 

กิจกรรมที่ 2   
สรุปผลการพัฒนา 

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนา 
นบส.ศธ. รุ่นท่ี 11 (กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.
ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร) 

มกราคม – มีนาคม 
2565 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  และแพร่กระจายในหลาย
พื้นท่ีของประเทศไทย จึงยังไม่ได้ดำเนินการ  และได้รับอนุมัติใหข้ยายเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมระหว่างเดือน
ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 เป็นระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
นักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 11 เข้าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการ
สรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร 

ร้อยละ 80 N/A N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการพัฒนาต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. 
และการสรุปผลการพัฒนาตาม
หลักสูตร  

ร้อยละ 85 N/A N/A N/A 

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

- ไม่มีภาพกิจกรรมเนื่องจากยังไมไ่ด้ดำเนินการ 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

500,000 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการโครงการพัฒนา

นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ดำเนินการกิจกรรมท่ีกำหนดตามโครงการฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

- 
21. ผู้รายงาน  นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์    ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์  087 409 5662  โทรสาร  0 3422 5399   e–mail : jurairat2708@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2565 

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

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ” 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ      ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศท่ี 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   

 นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 นโยบายเร่งด่วนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ด้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)   (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21) 
7. หลักการและเหตุผล  

ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ในการปฏิรูปกระบวนการและระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายคือ 
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ มีแนวทางและมีข้อค้นพบจากผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนมีคะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น
สอดคล้องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการปฏิรูปกลไกและระบบผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ ให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม และ 
ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ท่ีจะทำให้คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้การอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 และผลคะแนนสอบ 
PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500  
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นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยกำหนดตัวช้ีวัดร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  และ
ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถนำผลการ
พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ในฐานะเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเป็น
หน่วยงานในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยภารกิจการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิชาการถือเป็นภารกิจหนึ่งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ประกอบกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเป็นผลจากการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2) ท่ีเสนอแนะให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอบรม พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังการเขียนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
ในรูปแบบของบทความวิจัยเพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (รายงาน
โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2564) ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการพัฒนานักวิจัย
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ”ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถต่อยอดในเวทีการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมทางวิ ชาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์  
ทางวิชาการร่วมกันในการประชุม สัมมนาทางวิชาการในโอกาสต่อไป นอกจากนั้น  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยังสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความต้องการของประเทศ
สำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการพัฒนางานด้านการศึกษา นำองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน
เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ตลอดจนจะทำให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างกว้างขวาง
มากขึ้น คุณค่าท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้า
และการสืบทอดผลงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้าน

การเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สัมมนาทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
8.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอด

และตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
8.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ทักษะและประสบการณ์

ทางวิชาการ และเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะ
นำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 30 คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

3) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการเขียนบทความวิจัยสำหรับการประชุม สัมมนาทางวิชาการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ จำนวน 30 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – มิถุนายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

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

ขั้นตอนท่ี 1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 
ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนดขั้นตอน 

การดำเนินงาน  
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร    ธันวาคม 2564–มกราคม 2565 
ขั้นตอนท่ี 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 
ขั้นตอนท่ี 5 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเข้ารับการพัฒนา 
มกราคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 6 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา มกราคม 2565 
2) กิจกรรมการดำเนินการพัฒนา  มกราคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 7 ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรกำหนด มกราคม 2565 
3) กิจกรรมการดำเนินการหลังการพัฒนา  พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 8 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม 
การพัฒนา 

พฤษภาคม 2565 



~ 21 ~ 

ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
ขั้นตอนท่ี 9 ดำเนินการติดตามการนำผลการพัฒนาไปประยุกตใ์ช้ พฤษภาคม 2565 
ขั้นตอนท่ี 10 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปผลการติดตามการ

นำผลการพัฒนาไปประยุกตใ์ช้ 
พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 11 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงาน
สรุปผลโครงการฯ 

มิถุนายน 2565 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
 14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 ขออนุมัติโครงการ - โครงการท่ีอนุมัติแล้ว วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อ

วางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  
ดำเนินการวันท่ี 10 ธันวาคม 2564 

- มีแผนและขั้นตอนการดำเนินงานฯ 
ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   
ดำเนินการวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 

- มีหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
นำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ” 

ขั้นตอนท่ี 4 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ 
รับสมัคร 

ดำเนินการระหว่างวนัท่ี 20 ธันวาคม 2564 -  
10 มกราคม 2565 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ของการ
ประชุมทางวิชาการ Facebook และ โปรแกรม LINE 
ฯลฯ 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารและหนังสือราชการถึง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 5 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพัฒนา 

วันท่ี 12 มกราคม  2565 ณ ห้องประชุม 3209 
อาคารอำนวยการ สคบศ. โดยผลการคัดเลือกสรุปได้ดังนี ้

- กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน 
- กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน    

รวมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา จำนวน 37 คน 
ขั้นตอนท่ี 6 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ

การพัฒนา 
ตามประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อวันท่ี 14 มกราคม  2565 

ขั้นตอนท่ี 7 ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ี
หลักสูตรกำหนด 

ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันท่ี 24 – 27 มกราคม  2565 
- มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 37 คน ผ่านการ

พัฒนา จำนวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 97.29  ซึ่งผู้ไม่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา จำนวน 1 คน เนื่องจากมีเวลาเข้า
รับการพัฒนาไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร ร้อยละ 80  

- ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการพัฒนา   
ร้อยละ  94.20 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 30 คน 30 คน 37 คน ร้อยละ 123.33 
เชิงคุณภาพ      
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการ
ให้บริการของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ร้อยละ 85 - ร้อยละ  94.20 - 

3) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการ
พัฒนาสามารถนำองค์ความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการ
เขียนบทความวิจัยสำหรับการ
ประชุม สัมมนาทางวิชาการได้ 

ร้อยละ 85 - N/A - 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 16.1 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

ภาพประชุมปฏิบัติการคณะทำงานประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน วันท่ี 10 ธันวาคม 2564 
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ภาพประชุมปฏิบัติการคณะทำงานประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
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ภาพเว็บไซต์และอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัย 
หลักสูตร ”เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 14.2 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ” 
ระหว่างวันท่ี 24 – 27 มกราคม  2565 
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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 

100,000.- 94,910 - 94,910 - - 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- ร่างบทความวิจัยไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกำหนด เนื่องจากขาดข้อมูลและรูปแบบเกณฑ์ท่ีกำหนด 
- กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาและร่วมทำกิจกรรมไม่ครบตามท่ีโครงการกำหนด 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- จัดทำ QR Code ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ตัวอย่างบทความวิจัย และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายดำเนินการศึกษา

และจัดทำร่างบทความไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติระหว่างดำเนินการพัฒนาและส่งวิทยากรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
- กำหนดให้มีเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เพื่อรับวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

3) กิจกรรมการดำเนินการหลังการพัฒนา  พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 
ขั้นตอนท่ี 8 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม 
การพัฒนา 

พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 9 ดำเนินการติดตามการนำผลการพัฒนาไปประยุกตใ์ช้ พฤษภาคม 2565 
ขั้นตอนท่ี 10 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปผลการติดตามการนำผล
การพัฒนาไปประยุกตใ์ช้ 

พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 11 ประชุมปฏิบติัการคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงาน
สรุปผลโครงการฯ 

มิถุนายน 2565 

 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพด้านเขียนบทความการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนระดับหรือ
วิทยฐานะและมีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

20.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอด
สำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

20.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ์ทางวิชาการ และเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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21. ผู้รายงาน นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์  ตำแหน่ง นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 090-9078968 โทรสาร  034-225399 e–mail : chankupt@gmail.com 
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 29  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และ 
                    บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการ ครั้งท่ี 3) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศท่ี 12  ด้านการศึกษา 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   

 นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 นโยบายเร่งด่วนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 แสวงหา สร้าง และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ) 
7. หลักการและเหตุผล  

ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ในการปฏิรูปกระบวนการและระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายคือ 
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ มีแนวทางและมีข้อค้นพบจากผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนมีคะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น
สอดคล้องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการปฏิรูปกลไกและระบบผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ ให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติหน้า ท่ีของตนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม และ 
ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ท่ีจะทำให้คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ



~ 29 ~ 

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้การอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 และผลคะแนนสอบ 
PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 

นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยกำหนดตัวช้ีวัดร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และร้อยละของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้  
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ในฐานะเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเป็น
หน่วยงานในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยภารกิจการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิชาการถือเป็นภารกิจหนึ่งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมทางวิชาการ ตามโครงการประชุมทางวิชาการ 
เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการครั้งท่ี 2) 
ร้อยละ 94.54 (รายงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2564) รวมท้ังผลการติดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการไปใช้   
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมสนทนากลุ่มของผู้นำเสนอและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการ หรือ สคบศ. วิชาการ ในครั้งต่อไปควรจัดให้มีขึ้นและควรจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจาก
เป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีดีมากและ 
มีประโยชน์ท้ังในเชิงวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ สคบศ. วิชาการครั้งท่ี 3  
เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย 
เพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการท่ีเข้มแข็งและเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ทางวิชาการร่วมกัน สามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความต้องการของ
ประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจในการ
พัฒนางานด้านการศึกษานำองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังทำให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ตลอดจนการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นำมาซึ่งการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น คุณค่าท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้เหล่านี้ 
จะเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและการสืบทอดผลงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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และเนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงจัดการประชุม
ทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

8.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและ
ตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

8.3 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและสาธารณชน
ท่ัวไป และเป็นการพัฒนาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ  
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จำนวนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีผ่านการตรวจคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารรายงานการดำเนินการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (Proceedings) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) ท่ีส่งเข้าร่วมโครงการ 

2) จำนวนผู้เข้าประชุมทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอด   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ จำนวน 100 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

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

ขั้นตอนท่ี 1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 
ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนดขั้นตอน 

การดำเนินงาน  
 
 
 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 
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ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
2) กิจกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมทางวิชาการฯ  ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 

2565 
ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุง

ขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการ   

ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 
ขั้นตอนท่ี 5 เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
ขั้นตอนท่ี 6 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อ

พิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
กุมภาพันธ์ 2565 

ขั้นตอนท่ี 7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการ  

มีนาคม - เมษายน  2565 

ขั้นตอนท่ี 8 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อสรุปผล 
การพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 

เมษายน - พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 9 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการ 

เมษายน - พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 10 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสาร 
การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 2)  
หรือเอกสาร Proceedings   

พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 11 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
ของเอกสาร Proceeding 

พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 12 จัดจ้างทำเล่มเอกสาร Proceeding พฤษภาคม 2565 
3) กิจกรรมการประชุมทางวิชาการฯ มิถุนายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 13 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. 
วิชาการ ครั้งท่ี 3)   

มิถุนายน 2565 

      ขั้นตอนท่ี 14 ดำเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)  

มิถุนายน 2565 

4) กิจกรรมการสรุปผลการดำเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2565 
ขั้นตอนท่ี 15 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม 

การนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 16 ดำเนินการติดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 

 

สิงหาคม - กันยายน 2565 
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ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
ขั้นตอนท่ี 17 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปผลติดตามการนำ

ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 18 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงาน
สรุปผลโครงการประชุมทางวิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 2) 

กันยายน 2565 

• รูปแบบการดำเนินการประชุมฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) การนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการโดยการแบ่งขอบข่ายของงานออกเป็นกลุ่มย่อย

จำนวน 6 กลุ่ม ในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) เรื่องละประมาณ 20 นาที (บรรยาย 15 นาที  
ตอบข้อซักถาม 5 นาที)  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
 14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 ขออนุมัติโครงการ -โครงการท่ีอนุมัติแล้ว วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อ

วางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  
ดำเนินการวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 
-แผนและขั้นตอนการดำเนินงานฯ 

ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกอง
บรรณาธิการเพื่อปรับปรุงขอบข่ายและ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือก
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ   

ดำเนินการวันท่ี 8-9 ธันวาคม 2564 
-ขอบข่ายและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการ   

ขั้นตอนท่ี 4 การประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการฯ  
(บทความวิจัย) 

ดำเนินการระหว่างเดือนธนัวาคม 2564 - มกราคม 2565 
-ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ของการประชุม
ทางวิชาการ Facebook และ โปรแกรม LINE ฯลฯ 
-ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารและหนังสือราชการถึง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 5  เปิดรับผลงานและนวัตกรรม 
          ทางวิชาการ 

ดำเนินการระหว่างวนัท่ี 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 
2565  มีผู้ส่งผลงานฯ จำนวน 47 เรื่อง 

ขั้นตอนท่ี 6 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกอง 
                บรรณาธิการ เพื่อพิจารณาจัดกลุ่ม 
                ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
                ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ 

-ดำเนินการประชุมฯ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 
-ส่งบทผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะให้ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม  
จำนวนท้ังส้ิน 47 เรื่อง  ได้จัดกลุ่มผลงานฯ แบ่งได้เป็น
จำนวน 3 กลุ่ม  กลุ่มท่ี 1  การบริหารการศึกษา  จำนวน 
26  เรื่อง  กลุ่มท่ี 2  การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน จำนวน 17 เรื่อง กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาส่ือ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จำนวน  4 เรื่อง 
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ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
(กำหนดประชุมพิจารณาคัดเลือกในวันท่ี 22 เมษายน 
2565)   

ขั้นตอนท่ี 7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงาน 
                และนวัตกรรมทางวิชาการ 

ดำเนินการระหว่างวนัท่ี 4 - 25 มีนาคม 2565 
-กองบรรณาธิการประสานส่งผลงานให้ผู้เขียนดำเนินการ
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและให้ส่งกลับมายังกอง
บรรณาธิการ (ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565) 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) จำนวนผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการท่ีผ่านการตรวจ
คุณภาพและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสารรายงานการ
ดำเนินการประชุมวิชาการ
นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการ (Proceedings)  

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของ
จำนวนผลงาน
และนวัตกรรม
ทางวิชาการ 
(บทความวิจัย) ท่ี
ส่งเข้าร่วม
โครงการ 

N/A N/A N/A 

2) จำนวนผู้เข้าประชุมทาง
วิชาการ  

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
จำนวนเป้าหมาย 

N/A N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      
3)  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการ
ให้บริการของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

N/A N/A N/A 

4) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการเพื่อ
นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 
3) สามารถนำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และต่อยอด 

ร้อยละ 40 N/A N/A N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 16.1 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

ภาพประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 

   

ภาพเว็บไซต์และอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
ของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ.วิชาการ ครั้งท่ี 3) 
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 14.2 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 
ภาพการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการ  

เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 2 ท่าน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  
วันท่ี  3  มีนาคม  2565 

 

  
 

   
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

170,000.- - - - - - 
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาบทความเรื่องเดียวกันอาจมีความเห็นและให้คะแนนประเมินท่ีแตกต่างกัน
มากเกินไป  

2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีภารกิจงานมาก อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการพิจารณาบทความ  
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      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ควรวางแผนให้มีช่วงระยะเวลาเพิ่มเติม ในการประสานขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี ๓    

เพื่อใหพ้ิจารณาให้คะแนนบทความเดิมอีกครั้ง ในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ๒ ท่านเดิมท่ีให้คะแนนประเมินแตกต่างกัน
มาก ในบทความเรื่องเดียวกัน 

- ติดตามผลการพิจารณาบทความโดยการประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์เพิ่มเติม กรณีหากเลย
ระยะเวลาท่ีกำหนดส่งผลการประเมินบทความ  
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
ขั้นตอนท่ี 8 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานกองบรรณาธิการเพื่อสรุปผล 

การพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
เมษายน - พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 9 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการ 

เมษายน - พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 10 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสาร 
การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 2)  
หรือเอกสาร Proceedings   

พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 11 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
ของเอกสาร Proceeding 

พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 12 จัดจ้างทำเล่มเอกสาร Proceeding พฤษภาคม 2565 
3) กิจกรรมการประชุมทางวิชาการฯ มิถุนายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 13 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผน กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. 
วิชาการ ครั้งท่ี 3)   

มิถุนายน 2565 

      ขั้นตอนท่ี 14 ดำเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)  

มิถุนายน 2565 

4) กิจกรรมการสรุปผลการดำเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2565 
ขั้นตอนท่ี 15 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม 

การนำผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

ขัน้ตอนท่ี 16 ดำเนินการติดตามการนำผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 17 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปผลติดตามการนำ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 18 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงาน
สรุปผลโครงการประชุมทางวิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 2) 

กันยายน 2565 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       20.1 เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีได้จากผลงานวิจัย และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
       20.2 มีการสะท้อนสภาพปัญหาทางด้านการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 
21. ผู้รายงาน นางณพรชยาศิลป์  เจริญผล        ตำแหน่ง นักทรัพยากรบคุคลชำนาญการพิเศษ 
      โทรศัพท์ 0 3432 1289    โทรสาร 0 3422 5399   e–mail : orapinja50@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25    เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2565 

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

 
 

mailto:orapinja50@gmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาท่ียั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ

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

3. ห้วงเวลารายงาน   
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65      ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (-) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

(ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 แสวงหา สร้าง และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ) 

7. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นวาระสำคัญของไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 8 ท่ีไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เป็นศูนย์กลาง เพื่อมุ่งสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ และความชำนาญท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้าง
เครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพให้กับประชากรในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมไทย ประชาคม
อาเซียน และสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เห็นถึงความสำคัญท่ีจะต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน และสมาชิกคู่เจรจาในกรอบอาเซียนบวกหก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University: SWU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาภายในประเทศ ณ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ 2 การพัฒนาในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3) ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 2 ระยะ แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รุ่นท่ี 4) ได้เข้ารับการพัฒนา ในระยะท่ี 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังได้
ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาของผู้ผ่านการพัฒนาในรุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 ที่ได้รับการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน 
สาธารณรัฐประชนจีนแล้ว ส่วนการพัฒนาในระยะท่ี 2 ผู้เข้ารับการพัฒนาในรุ่นท่ี 4 ไม่สามารถเดินทางไปพัฒนา 
ณ สาธารณรัฐประชนจีนได้ ด้วยเหตุดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน จึงปร ับร ูปแบบการพัฒนาจากเดิมเป็นการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ( On-line Training) 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งมหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้พิจารณาให้ทุนสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา
พิจารณาแล้วเห็นว่า การพัฒนาในรูปแบบออนไลน์สามารถเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการพัฒนาในระยะที่ 1 การ
พัฒนาภายในประเทศผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู ้เข้ารับการพัฒนาในรุ ่นที ่ 5 และพัฒนาในระยะที ่ 2 ใน
ต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ (On-line Training) จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยซีหนาน ไปพร้อมกับผู้เข้ารับการ
พัฒนาในรุ่นที่ 4 ซึ่งจากการปรับรูปแบบการพัฒนาในระยะที่ 1 การพัฒนาภายในประเทศผ่านระบบออนไลน์
สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นท่ี 5 นั้น จึงทำให้กิจกรรมการพัฒนาภายในประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่น
ท่ี 5) ขาดการศึกษาดูงานสถานศึกษาของผู้ผ่านการพัฒนาในรุ่นท่ี 1 - รุ่นท่ี 3  

ดังนั้น เพื่อการเติมเต็มองค์ความรู้ในสมรรถนะของผู้เข้ารับการพัฒนาในรุ่นท่ี 5 และเพื่อให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาได้เกิดการเรียนรู้ ได้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ และมีความรู้ความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษาและจัดการศึกษา ให้สอคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาในส่วนของการศึกษาดูงานภายในประเทศเพิ่มเติม
ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาในรุ่นท่ี 5 และชะลอการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่นท่ี 6) ไว้ก่อนจนกว่าผู้เข้า
รับการพัฒนารุ่นท่ี 4 และรุ่นท่ี 5 จะได้เดินทางไปรับการพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 5 ได้ศึกษาองค์ความรู้ของผู้ผ่านการพัฒนาที่ได้รับจากการพัฒนา   
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติ 

8.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นท่ี 5 นำองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ผ่านการพัฒนาท่ีได้รับจาก
การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปประยุกต์ใช้ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จำนวนของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ CBSEL 32 คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามโครงการ CBSEL ร้อยละ 85 
3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ CBSEL ท่ีสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน (จัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา) ร้อยละ 85 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming 
Regional and Global Citizens: CBSEL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นท่ี 5 จำนวน 32 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564  -  กรกฎาคม 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  

ท้ังภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
กิจกรรม/หลักสูตร/ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรมการพัฒนา (ภายในประเทศ): การศึกษาดูงานภายในประเทศ 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 
ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาดูงานภายในประเทศ  มีนาคม - เมษายน 2564 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผล พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล      กรกฎาคม 2565 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13) 

14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 

14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) 
ดำเนินการขั้นตอนท่ี 1 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่อวันท่ี 

22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3100 (ห้องเทพวรเวที) อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้   

1. ดำเนินการปรับกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู ้นำทางการศึกษาที่ยั ่งยืน เพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซ ียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards 
Becoming Regional and Global Citizens: CBSEL) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก ิจกรรมการพ ัฒนา 
(ภายในประเทศ) : การศึกษาดูงานภายในประเทศ เป็นกิจกรรมการพัฒนาภายในประเทศ รุ่นท่ี 6  

2. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน แบ่งออกเป็น  
2.1 ผู้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 26 คน  
2.2  ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการ) ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 4 คน  
2.3 ผู้มีอายุไม่เกิน 55 ปี จนถึงวันรับสมัคร  
2.4 ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3. ผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก โดยมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้   

1) เป็นผู ้ผ่านการพัฒนา “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารด้านอาชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21” ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือผ่านการอบรมภาษาอังกฤษจาก
สถาบันต่าง ๆ 

2) ผ่านการทดสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC/ TOEFL/ IELTS/ TU-GET/ CU-TEP เป็นต้น 
3) มีวุฒิการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)  
4) มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน/หรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ  
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4. ระยะเวลาการพัฒนาภายในประเทศ จำนวน 3 - 4 วัน (เดือนสิงหาคม 2565)  
5. รูปแบบการพัฒนาเป็นแบบออนไซต์ (On-site training) แต่หากไม่สามารถดำเนินการพัฒนาใน

รูปแบบดังกล่าวได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ดำเนินการ
พัฒนาผ่านระบบออนไลน์ (On-line Training) 

6. การจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะทำงานโครงการฯ ให้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อ
โครงการได้รับการอนุมัติให้ปรับกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว  

7. การดำเนินการพัฒนากับมหาวิทยาลัยซีหนาน  (Southwest University) จะดำเนินการพัฒนาผ่าน
ระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) จำนวนของผู้เข้ารับการ
พัฒนาตามโครงการ CBSEL 

32 คน N/A N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
พัฒนามีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการตามโครงการ CBSEL 

ร้อยละ 85 N/A N/A N/A 

3) ร้อยละของผู้เข้ารับการ
พัฒนาตามโครงการ CBSEL ท่ี
สามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
(จัดการศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษา) 

ร้อยละ 85 N/A N/A N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ 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 

130,000 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 - โครงการเป็นการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้การดำเนินการ
ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยซีหนานมีความประสงค์มีการพัฒนาในรุ่นที่ 6  
จากเดิมท่ีกำหนดไว้ให้รุ่นท่ี 4 และรุ่นท่ี 5 ไปพัฒนาและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 - ประสานขอความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยซีหนาน โดยจะปรับกิจกรรมโครงการเป็นการพัฒนาใน
ประเทศ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาในต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป  
 -ปรับกิจกรรมในโครงการเป็นการพัฒนาภายในประเทศ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอ
ขออนุมัติ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 - มีการดำเนินการจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีดีขึ้น 
21. ผู้รายงาน นางสาวพรชนก ฝอยทอง    ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท์ 0 3422 5400 ต่อ 4041  โทรสาร  0 3422 5399 e–mail: panna1964@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  30  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  

ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (-) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
    4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที ่3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผูอ้ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างระบบและกลไกการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. หลักการและเหตุผล  

  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา                 
ท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม                     
ท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ท่ีถูกต้อง  
มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นความสำคัญกับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้าง และ
ยกระดับการพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580) 
   แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อ
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัว รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล โดยกำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ท้ังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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มีภารกิจท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น ซึ่งตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ได้
กำหนดให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบประเด็นปฏิรูปท่ี 4.2 การพัฒนา
วิชาชีพครู เป้าหมายเร่งด่วน 1) มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยกำหนดตัวช้ีวัดคือ ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนในการพัฒนาทาง
วิชาชีพท่ีเหมาะสม และ เป้าหมายเร่งด่วน 5) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดคือ ครูทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาทหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา ท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน จัดทำนโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ัง
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสวนท่ีเป็นการทดลองนํารอง หรือการ
พัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพท่ีเหมาะสม มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็น
เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เริ่มดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายแรกคือ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้มี
การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์ สังกัด สป. รวมทั้งจัดทำหลักสูตรเพื่อ
พัฒนานำร่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นควรดำเนินการพัฒนาใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และขยายผล
ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง 
กับทักษะการเรียนรู้ และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่งในศตวรรษท่ี 21 
  2. เพื่อส่งเสริมใหข้้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้
มีความเหมาะสม และสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 9.1.1 ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา (ศึกษานิเทศก์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 9.1.2 ร้อยละของข้าราชการครู (รองศึกษาธิการจังหวัด) ท่ีจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  9.2.1 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) ท่ีเข้ารับการพัฒนา นำความรู้และทักษะจาก
การพัฒนาไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 10.1  ศึกษานิเทศก์  จำนวน  80  คน 
 10.2  รองศึกษาธิการจังหวัด  จำนวน  77  คน 
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11. ระยะเวลาดำเนินการ   
เดือนพฤศจิกายน 2564 – สิงหาคม 2565 

12. สถานที่ดำเนินการ    
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) 

1)  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2)  ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ สป.  
3)  ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรฯ 
4)  ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามผลการพัฒนา 

กิจกรรมที่ 2 การประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู (รอง ศธจ.)  
1)  ประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำสมรรถนะของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
2)  ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด   
3)  ประชุมช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ผ่านช่องทางออนไลน์)  
4)  ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  

14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 
1) ประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงาน สคบศ. เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ณ สถาบัน

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

1)  ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ สป. ระหว่าง   
วันท่ี ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหลักสูตรพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ เวลาการพัฒนา 30 ช่ัวโมง โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 
                     รายวิชาท่ี 1  บริหารราชการเชิงกลยุทธ์  (จำนวน 6 ช่ัวโมง)   
                                    1.1 คุณภาพการศึกษากับการบริหารจัดการภาครัฐ ในยุคนววิถี (Next Normal)  
                                    1.2 กลยุทธ์การบริหารราชการสู่การนิเทศการจัดการศึกษา ในยุคนววิถี 
                                         (Next Normal) 
              รายวิชาท่ี 2 พัฒนานโยบายและแผนคุณภาพการศึกษา (จำนวน 9 ช่ัวโมง)  
                                     2.1 แผนการนิเทศการศึกษาเชิงกลยุทธ์ในยุคนววิถี (Next Normal) 
                                     2.2 แผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
                     รายวิชาท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  (จำนวน 15 ช่ัวโมง) 
                                     3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู  
                                 และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 11) 
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                                     3.2 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง 
                                           ศึกษานิเทศก์ 
                                     3.3 การรายงานผลการใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ท่ีสอดคล้อง 

                                           กับมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
2)  ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ระหว่างวันท่ี ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยโปรแกรม ZOOM ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นท่ี ๑ จำนวน ๔๕ คน รุ่นท่ี ๒ จำนวน ๔๖ คน รวม ๙๑ คน  
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
(ศึกษานิเทศก์) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ร้อยละ 95.03 - 

2) ร้อยละของข้าราชการครู  
(รองศึกษาธิการจังหวัด) ท่ีจัดทำ
แผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

 

n/a n/a 
 

n/a 
 

เชิงคุณภาพ      
3) ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษา (ศึกษานิเทศก์)  
ท่ีเข้ารับการพัฒนา นำความรู้ 
และทักษะจากการพัฒนา 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

๙๑ คน - - 

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

- 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

400,000 198,147 25,480 172,667 - - 
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       18.1 ปัญหา อุปสรรค  - 

18.2 แนวทางแก้ไข  - 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) 
๑) ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามผลการพัฒนา 
๒) ดำเนินการติดตามผลการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู 
                (รอง ศธจ.)  

            1) ประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำสมรรถนะของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
2) ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะของตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด   
3) ประชุมช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาวิชาชีพท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับทักษะ 

และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง  
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ มีทักษะการเรียนรู้และ

สมรรถนะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปน็หน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการ

พัฒนาทางวิชาชีพให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ 
21. ผู้รายงาน  นางกวิสรา ชวนวัน  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท์ 0-3432-1286   โทรสาร 0-3422-5399  e–mail : kawidsara@gmail.com 
22. วันทีร่ายงาน ณ วันที่   ๑   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2565 

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

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน   
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (-) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

(ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง) 
7. หลักการและเหตุผล  

จากแนวโน้มสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงในศรวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมา
จากความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลท่ัวโลก
เข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูลและความรู้มากมายมหาศาล สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ  การพัฒนาประเทศในยุครัฐบาลดิจิทัลและก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมุ่งพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  มี
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจและมีสมรรถนะสูงตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 

จากผลการประเมินในหลายรายการพบว่า สมรรถนะด้านการศึกษาของประเทศไทยในเวทีสากลยังอยู่ใน
ระดับไม่น่าพึงพอใจ ท้ังด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ท้ังผลการจัดอันดับของ World Economic Forum (WEF) (2017-2018) ท่ีตัวชี้วัดด้านการศึกษามี
อันดับลดลง และผลความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ IMD ซึ่งอันดับลดลงเช่นกัน รวมท้ังผลการจัด
อันดับของมหาวิทยาลัยโลก โดยนิตยสาร TIMES (2018) และ QS World University Ranking (2018) ไม่มี
มหาวิทยาลัยของไทยติด 200 อันดับแรกของโลก จึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้นำการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
ภารกิจและมีสมรรถนะสูงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 โดย
มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ ควบคู่กับการ
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พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนา  
ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย โดยนำ
บริการดิจิทัลท่ีสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
มาใช้ในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังกำหนดเป็นตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
และได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับขั้นพื้นฐาน ต่อมาได้ปรับให้มีความทันสมัย
ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)  สำหรับใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็น
ประเทศไทย 4.0 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับข้ันพื้นฐาน ฉบับ
ท่ี 2 มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การท้ังในระดับกรมและระดับสำนัก เพื่อพัฒนาไปสู่องค์การท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปล่ียนแปลงและ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมท้ังสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ 
และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน 
และต่อสังคมโดยรวม เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผล
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้กำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการด้วยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาข้าราชการ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) ให้มีทักษะ
และสมรรถนะทันการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และมีความพร้อมในทุกมิติ ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติ และความคิด เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0  

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)  และการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในระดับสูงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ และ
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน 
8. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มุ่งสู่
องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 

4.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรสังกัดสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐาน PMQA เพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อ
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564  -  กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  

ท้ังภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

13.1 กิจกรรมการประชุมเพื่อส่ือสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร 
13.2 กิจกรรมประชุมการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

13.2.1 จัดประชุมคณะทำงานการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
13.2.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการความรู้ 

13.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 
13.3.1  ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สคบศ. 
13.3.2  กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 

13.4 กิจกรรมการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำระบบปฏิบัติการและ
ปรับปรุงกระบวนการ 

13.5 กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
13.6 กิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการระดับสำนักของ สคบศ. 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)          

14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 
       - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. กิจกรรมท่ี 11.3.2 กิจกรรมให้ความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม 
Zoom ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 27 คน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 27 คน 

14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) 
     - ไม่มีการดำเนินกิจกรรมในไตรมาสนี้ 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการได้แล้ว
เสร็จ  

ร้อยละ 90 N/A N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      
2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรม
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สคบศ.  

ร้อยละ 85 N/A N/A N/A 

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

150,000 11,950 - 11,950 - - 
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้กำหนด
มาตรการ แนวทาง และเงื่อนไขในการดำเนินงาน ห้ามรวมกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ณ ท่ีใดๆ ทำ
ให้บางกิจกรรมต้องเล่ือนออกไปก่อน หรือเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
             - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ จึงเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรม
จาก onsite เป็นแบบ online  
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

19.1 กิจกรรมการประชุมเพื่อส่ือสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร 
19.2 กิจกรรมประชุมการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

19.2.1 จัดประชุมคณะทำงานการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
19.2.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการความรู้ 

19.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 
19.3.1  ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สคบศ. 
19.3.2  กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 

19.4 กิจกรรมการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำระบบปฏิบัติการและ
ปรับปรุงกระบวนการ 

19.5 กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
19.6 กิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการระดับสำนักของ สคบศ. 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       - 
21. ผู้รายงาน  นางสาวสุวภัทร  ยวงใย  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท์ 034321290 ต่อ 1213 โทรสาร 034225399  e–mail :  suvaphat.y@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  

ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   

          นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

          นโยบายเร่งด่วนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา   ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา          ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ   ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)  (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
7. หลักการและเหตุผล  

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และกำหนดประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผน
ย่อยท่ี 1 การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ .ศ. 2561 – 2565) 
กำหนดให้มีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนา
ทรัพยากรทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาคนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
และได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วยวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติ และส่งเสริมทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นของผู้เรียนใน
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ศตวรรษท่ี 21 และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเท่าทันและสามารถ
อยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 และการสร้างแพลทฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และการพัฒนา
สมรรถนะท่ีจำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็น
ทักษะหนึ่งท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะด้านดิจิทัลของ
มนุษย์จึงต้องปรับตามให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019 
หรือ COVID-19 จึงเป็นปัจจัยเร่งด่วนท่ีทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 –2579) (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, 2559 : 46 – 52) ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” 
โดยการปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวถึงการดำเนินงานท้ังในส่วนของการปรับเปล่ียนองค์กรและ
การพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นการ
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการ
ทำงานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการ
ของรัฐท่ีมีธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็น
การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดใน
การประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2560 : 22-23) ได้กำหนดแนวทางพัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล ดังนี้  1) 
กำหนดให้การพัฒนาคนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และการสร้างและพัฒนาคนให้
เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้ เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 2) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยงานให้เป็นระบบท่ีสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้รวมท้ังเป็นระบบท่ีมีการเช่ือมโยงข้อมูล การทำงาน และการให้บริการระหว่างหน่วยงานท่ีสร้างคุณค่า
ร่วมกัน 3) กำหนดให้เป็นหน้าท่ีของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการนำรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา 70 : 
20 : 10 (ร้อยละ 70 เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน และ
ร้อยละ 10 เรียนรู้จากการฝึกอบรม) มาปรับใช้ในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนเอง และให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 4) กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
งานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ รวมท้ังจัดดำเนินการเพื่อให้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล   

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระยะเริ่มต้นของการขับเคล่ือนภาครัฐ
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรภาครัฐใน ๒ กลุ่ม (สำนักงาน
ข้าราชการพลเรือน 2560 : 7 - 8) คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อพิจารณาจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐท่ีได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในกระทรวงและ
กรมต่าง ๆ พบว่า มีผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และยังอยู่ในราชการ ร้อย
ละ ๑๐.๗๒ ของจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐท้ังหมด นอกจากนี้จากผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี ๒๕๕๙ พบว่า หน่วยงานภาครัฐยังขาดการเตรียมบุคลากรเพื่อ
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สานต่อภารกิจของผู้นำด้านดิจิทัลของหน่วยงาน หากภาครัฐไม่เร่งสร้างและเตรียมบุคลากรกลุ่มนี้ การขับเคล่ือน
ภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อาจไม่เกิดผลสำเร็จตามท่ีคาดหวัง และเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างบุคลากรภาครัฐ
ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในราชการพลเรือน (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์) มีจำนวนร้อยละ ๐.๕๘ ของจำนวนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ังหมด และ
เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากรในระดับองค์กร พบว่า ส่วนราชการ (กรม) หนึ่งจะมีผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ประมาณ ๑ – ๑๕ คน หรือเฉล่ียประมาณ ๗ คน และเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก
ของส่วนราชการเท่านั้น และเมื่อพิจารณาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ พบว่ายังขาด    
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและขาดทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุน      
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปล่ียนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชน   

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ จน
พัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง  
การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 
1,591 คน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกจำนวนมากท่ีต้องการได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ 
8. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
  4.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  1) จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 400 คน  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  2) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  4) ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนานำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – กนัยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน 
 2. พัฒนาหลักสูตร 
  2.1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
  2.2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
 3. ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
 4. ติดตามการพัฒนาตามหลักสูตร 
  4.1  ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามผลการพัฒนา 
  4.2 ติดตามผลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานทางออนไลน์ 
 5. สรุปและรายงานผล 
  5.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงร่างรายงาน   
  5.2 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงาน 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
 14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

ประชุมคณะทำงานตามคำส่ัง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท่ี 202/2564 ลง
วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 เพื่อวางแผนดำเนินการพัฒนา ในวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี ้

1. กำหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ครั้งท่ี 1 เพื่อร่างหลักสูตร ระหว่างวันท่ี 12-13 มกราคม 
2565 และครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 21-22 มกราคม 2565 

2. กำหนดดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 รุ่น 400 คน ในเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
2565 

3. ติดตามผลการพัฒนา ในเดือนสิงหาคม 2565  
4. ประชุมสรุปและรายงานผลโครงการ ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565  

 14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 
   1) พัฒนาหลักสูตร โดยการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เพื่อร่างหลักสูตร 
ระหว่างวันท่ี 12 - 13 มกราคม 2565 ครั้งท่ี 2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ระหว่างวันท่ี 21 - 22 มกราคม 
2565 ผลการประชุมได้หลักสูตรสำหรับไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตามโครงการ จำนวน 2 หลักสูตร คือ 
   1.1) หลักสูตรคิด สร้าง infographic ให้โดนใจด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย 3 รายวิชา online จำนวน 18 ช่ัวโมง onsite จำนวน 21 ช่ัวโมง  ได้แก่ 

รายวิชาท่ี 1 รู้จัก Infographic 
รายวิชาท่ี 2 การใช้งาน Canva สร้าง Infographic ให้โดนใจ 
รายวิชาท่ี 3 การสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva 

   1.2) หลักสูตรสร้างส่ือสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
3 รายวิชา online จำนวน 18 ช่ัวโมง onsite จำนวน 21 ช่ัวโมง ได้แก่ 

รายวิชาท่ี 1 การสร้างและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 
รายวิชาท่ี 2 การใช้งาน Canva 
รายวิชาท่ี 3 การออกแบบส่ือสวย ด้วย Canva 

  2) รับสมัครและประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรคิด สร้าง infographic ให้โดนใจด้วย 
Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นท่ี 1 – รุ่นท่ี 6 
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  3) ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรคิด สร้าง infographic ให้โดนใจด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 285 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตร
กำหนด จำนวน 285 คน รายละเอียดดังนี้ 

รุ่นที่ 
วัน เดือน ปี 
ที่ดำเนินการ 

ผู้เข้ารับ 
การพัฒนา 

(คน) 

ผู้ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินฯ 

(คน) 

ผลสัมฤทธิ์ 
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจต่อการพัฒนา 

ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 
1 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 40 40 87.99 4.95  99.00 
2 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 46 46 93.32 4.92  98.40 
3 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 47 47 92.92 4.91 98.20 
4 1 - 4 มีนาคม 2565 45 45 89.01 4.89 97.80 
5 8 - 11 มีนาคม 2565 51 51 89.60 4.85  97.00 
6 15 - 18 มีนาคม 2565 56 56 86.39 4.82 96.40 
 รวม 6 รุ่น 285 285 89.87 4.89 97.80 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 400 คน 400 คน 285 คน 71.25 
เชิงคุณภาพ      
2) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.87 - 

3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการพัฒนา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 - ร้อยละ 97.80 - 

4) ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา
นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 N/A N/A N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 16.1 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 
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 16.2 ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

2,500,000 477,575.69 4,940 472,635.69   
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการ

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
   18.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาสละสิทธิ์ก่อนการเข้ารับการพัฒนาจำนวนหลายคน  
   18.1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
อาจเกิดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
   18.2.1 รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาให้มากกว่าจำนวนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละรุ่น 
   18.2.2 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เช้ือโรคโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด เช่น 
ตรวจ ATK ก่อนเข้าท่ีพัก ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนั่งอบรมรักษาระยะห่าง
ตามมาตรการท่ีกำหนด เป็นต้น 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 - ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรสร้างส่ือสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นท่ี 1 – 4  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

20.2 กระทรวงศึกษาธิการสามารถสนับสนุนการพัฒนากำลังคนตามกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคคลภาครัฐ เพื่อการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
21. ผู้รายงาน นายอนันต์ศักดิ์  สร้างคำ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
     โทรศัพท์  086-8753137  โทรสาร 0 3422 5399 e–mail : anansak.sa@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21” 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65    ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศท่ี 12 ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  

 แผนย่อย ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   

นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

นโยบายเร่งด่วนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที ่3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                     แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
7. หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมของโลกเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีมีส่วนผลักดันสำคัญให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหม่เกิดขึ้นและ
อาชีพเก่าบางอาชีพถูกลดความสำคัญลง ปริมาณความรู้มีอัตราการเติบโตสูง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ท่ี
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดี มีทักษะท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และจากการเปล่ียนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันทำให้การจัดการเรียนรู้ต้องมีการเปล่ียนแปลง และผู้สอน
จำเป็นต้องใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการนำรูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งไปใช้กับผู้เรียน ได้
ตลอดเวลา ซึ่งโลกยุคใหม่ต้องการผู้เรียนท่ีมีวินัย มีพฤติกรรมท่ียืดหยุ่นหรือปรับเปล่ียนให้เข้ากับสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย ๆ สถานท่ี การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานให้ได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ เป็นทักษะท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีของศตวรรษท่ี ๒๑ 
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จากผลการสำรวจโดยสำนักจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ Education First  (EF) เผยผล    
การจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจาก ๑๐๐ ประเทศ ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ประจำปี ๒๕๖๒ พบว่า 
ไทยรั้งอันดับ ๗๔ ได้ ๔๗.๖๒ คะแนน อยู่ในระดับต่ำมาก (Very Low) น้อยจากปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ 
๔๘.๕๔ และ ๔๙.๗ คะแนน ตามลำดับ หากเทียบกับกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ไทยอยู่อันดับ ๖ รองจากสิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเมียนมาร์และกัมพูชา ขณะท่ี 
๑๐ ประเทศแรกท่ีได้คะแนนทักษะภาษาอังกฤษสูงสุด ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สิงคโปร์ 
แอฟริกาใต้ ฟินแลนด์ ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก และเยอรมนี  ในอีกด้านหนึ่ ง แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช 
เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาอังกฤษหรือกำลังเรียนภาษาอังกฤษกว่า ๒ พันล้านคนท่ัวโลก 
และทักษะภาษาเป็นหนึ่งในซอฟท์สกิลท่ีสำคัญท่ีสุดของเยาวชนในอาเซียน” ทว่า เมื่อมองในบริบททักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของคนไทย มักจะปรากฏการวิจัย หรือผลการศึกษาท่ีช้ีว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะภาษาอังกฤษ 
กลัวการใช้ภาษาอังกฤษ และแง่มุมท่ีค่อนไปทางลบ สะท้อนจากการทดสอบการสำรวจต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เมื่อมองลึก  
ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้คนไทยขาดทักษะภาษาอังกฤษมีหลากหลายมิติ ท้ังจากระบบการศึกษา ตัวบุคคล ฯลฯ 
British Council (บริติช เคานซิล) ได้เปิดเผยข้อมูลจากการทำการวิจัยในปี ท่ีผ่านมา พบว่า “ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของคนไทย” มีอุปสรรคหลัก ๆ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ครูภาษาอังกฤษระดับประถม-มัธยมศึกษา มากกว่า
ร้อยละ ๗๕ มีค่าเฉล่ียทักษะภาษาอังกฤษระดับ A2 หรือต่ำกว่า ๒) ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทย ๓) 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ยึดหลักไวยากรณ์ การแปล และท่องจำ และ ๔) เน้นวัดผลทักษะ
ภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมให้เรียนรู้เพื่อการส่ือสาร  และเมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กับ บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนในสังกัด สพฐ. ให้มีความสามารถทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR : The Common European Framework of Reference for Languages : ซึ่งเป็นกรอบความคิดหลักใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ท้ังในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน 
การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และปรับจุดเน้นการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ท่ีเน้นการส่ือสารเป็นสำคัญ อันจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล  ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้
มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมท้ังขับเคล่ือนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมและ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพมากท่ีสุด 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องปรับตัวและ
พร้อมเรียนรู้ในองค์ความรู้และรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีทันต่อบริบทของการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  

ในการนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีใน
การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำหนดโครงการทดลองนำร่อง
หรือการพัฒนาในการพัฒนาทักษะศักยภาพภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษให้กับ
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บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบในพื้นท่ีระดับภูมิภาค จังหวัด และ
เขตพื้นท่ีทางการศึกษา ท่ีได้ร่วมกันขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาของประเทศในกรอบของความเป็นเครือข่าย บูรณา
การร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียนในแต่ละระดับทุกช่วงวัย ตอบสนองต่อ นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอโครงการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ
ในศตวรรษท่ี ๒๑” เพื่อให้ครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมีความรู้ ทักษะ เพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป   
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
 8.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 8.3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (CEFR) มากขึ้น 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามท่ีหลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ร้อยละของครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการท่ีเข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถ

ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

ครูและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,500 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564  -  กรกฎาคม 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  

ท้ังภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

กิจกรรม/หลักสูตร/ขั้นตอน ระยะเวลา 
1. ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรและออกแบบบทเรียน  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 
2. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
3. ดำเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร (ระบบออนไลน์) มกราคม - พฤษภาคม 2565 
    3.1 จ้างเหมาบริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ          
          ด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ 

มกราคม – พฤษภาคม 2565 
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กิจกรรม/หลักสูตร/ขั้นตอน ระยะเวลา 
    3.2 พัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร มีนาคม - พฤษภาคม 2565 
4. ติดตามผลการดำเนินการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกับ 
     หน่วยงานเครือข่ายในพื้นท่ี 6 ภูมิภาค 

มีนาคม - เมษายน 2565 
 

5. ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อนำเสนอ 
    ผลการพัฒนา (ศธภ.ละ 2 คน) 

พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

6. ประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ 
    การส่ือสารด้านอาชีพ “MOE Speech Contest” 

มิถุนายน  2565 

7. ประชุมสรุปผลการพัฒนาและจัดทำรายงาน มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13) 
14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 

๑) ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TERM OF REFERENCE : 
TOR) สำหรับการดำเนินการจ้างดำเนินการจ้างเหมาบริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการด้าน
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21. ในการซื้อหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง รวมท้ังก ำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

14.2 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) 
2) ดำเนินการจัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑” 
3) ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเครือข่ายหน่วยงานร่วมพฒันาในพื้นท่ีสำนักงาน

ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง
วันท่ี 27 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาตาม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส้ิน 1,500 คน 

4) ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียนร่วมกับ
ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นท่ีสำนกังานศึกษาธิการภาค 1 – 18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ท้ัง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 

5) ผู้เข้ารับการพัฒนาอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ      
1) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

ร้อยละ 80 N/A N/A N/A 

2) ร้อยละของครูและบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการท่ีเข้ารับการพัฒนา
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 85 N/A N/A N/A 

3) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชีพ สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้น   

ร้อยละ 85 N/A N/A N/A 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

947,600 153,250 - 153,250 - - 
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชีพในศตวรรษ ท่ี 21 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ๑๙.๑ ให้กำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) สำหรับการดำเนินการจ้าง
ดำเนินการจ้างเหมาบริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 21 เสร็จส้ินเสียก่อน 
 ๑๙.๒ ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียน 
 19.3 ติดตามผลการดำเนินการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นท่ี 6 ภูมิภาค 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ๒๐.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
 ๒๐.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะและความพร้อมมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับสากล (CEFR) เพิ่มมากขึน้ 
21. ผู้รายงาน  นางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

โทรศัพท์ 0 3422 5400  โทรสาร 0 3422 5399 e–mail : tupo2555@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  

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

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ การพัฒนาห้องเรียนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  

          และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของครูในศตวรรษท่ี 21 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านสังคม ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านท่ี 12  ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม) 
4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที ่4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21) 
7. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม ซึ่งรวมเรียกว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อส่ือสารส่งผ่าน  ณ  แห่งใดแห่งหนึ่งในโลกนี้ สามารถส่ือสาร
ไปยังสถานท่ีเกือบทุกแห่ง ระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เช่ือมโยง
ประเทศทุกประเทศเข้าไว้ด้วยกัน จำนวนคนท่ีมีอยู่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วัน การติด ต่อส่ือสาร
ระหว่างกันเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์  (MIT) ว่าแต่ละนาทีมี
ผู้ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประมาณ 500  คน นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวร้อยละ 80  ห้องสมุดเป็น
ระบบออนไลน์ ช้ันเรียนร้อยละ 90  ให้การบ้านในระบบออนไลน์  ช้ันเรียนร้อยละ 40 มีเว็บเพจของช้ันเรียน 
(พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์, 2541) การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อระบบการศึกษาของโลกในหลายประเทศมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 
ให้บริการการศึกษา ท้ังในรูปของการศึกษาในระบบ การให้การศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ท่ีอยู่ในวัยทำงาน (Re-Training) 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเรียนรู้ภายใต้หลักการท่ีสำคัญ 
คือ ความยืดหยุ่น  (Flexibility) ความสามารถในการเข้าถึ ง (Accessibility and Affordability) คุณภาพ 
(Efficiency) และความสามารถในการรวบรวมความรู้ (Wisdom of Collection) (ชุณหพงศ์  ไทยอุปถัมภ์, 2544)  
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การส่ือสารข้อมูล และเทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูล  ได้นำมาสู่ระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้ระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
และเทคโนโลยีของเวิร์ลไวด์เว็บเป็นเครื่องมือ ท้ังท่ีใช้เป็นส่ือในการถ่ายทอดเนื้อหา เป็นส่ือในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล (Price, 1996) การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันใน
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ซึ่งหมายถึง การเรียนการสอนท่ีกระทำผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการเครือข่าย (File Server) และเครื่อง
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คอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการ (Web Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการเว็บ (Web Server) อาจเป็นการ
เช่ือมโยงระยะใกล้ หรือเช่ืองมาจากระยะไกล ผ่านทางระบบการส่ือสารและอินเตอร์เน็ตด้วย กระบวนการสอน  
ผู้สอนจะออกแบบระบบการเรียนการสอนไว้โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือต่าง ๆ โดยนำเสนอผ่าน
ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) ในระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการจำลอง
สภาพแวดล้อมต่างๆในลักษณะเป็นห้องเรียนเสมือน คล้ายกับห้องเรียนท่ีผู้สอนสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนได้ 
(Rory Mcgreal, 1977:67-74)  

นักวิชาการและนักการศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลและสำรวจความต้องการของทักษะการเรียนรูข้องคน 
ในอนาคตท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานท้ังในหน่วยงานและเอกชนโดยสามารถประมวลได้ดังนี้ 

Jerald (2009) ได้ทำการสำรวจข้อมูลท้ังจากเอกสารและการเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงาน
ต่าง ๆต้องการพนักงานท่ีมีทักษะอย่างไรบ้างโดยอ้างถึงรายงานของหน่วยงาน National Work Readiness 
Credential ว่าทักษะในการทำงานของพนักงานท่ีเป็นท่ีต้องการใน 7 รัฐของสหรัฐอเมริกามีทักษะถึง 4 ทักษะ ซึ่ง
ผลสำรวจความต้องการมีมากถึง 74 จาก 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (2) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (3) การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน และ (4) ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เช่นเดียวกับ พันธิการ์ วัฒนกุล และสุรศักด์ิ มังสิงห์ (2558) ได้ทำการนำเสนอผลเปรียบเทียบองค์
ความรู้หลักและทักษะของ Partnership for 21st Century Skills กับแนวคิดต่าง ๆ ของอีก  7 องค์กร ได้แก่ (1) 
สมาคมเอซีซียู (The American Association of College & Universities: ACCU) (2) ห้องวิจัยด้านการศึกษา
เขตภาคกลางตอนเหนือในประเทศสหรัฐอเมริกา (North Central Regional Educational Laboratory : NCREL
) และ Metiri Group (3) สภานิติบัญญัติของรัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกา (4) นักวิชาการ Bernie Trilling และ Paul 
Hood (5) นักการศึกษา Tony Wagner จาก Harvard University (6) กลุ่มความร่วมมือในการวัด-ประเมินผล และ
การเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทช้ันนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ บริษัท Cisco บริษัท Intel และบริษัท Microsoft และ (7) หน่วยบริการการทดสอบทาง
การศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีจัดการบริการทดสอบทางการศึกษาและความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยวิธีการให้น้ำหนัก
คะแนนความสำคัญซึ่งมี 5 ระดับคะแนน คือ ถ้าแนวคิดขององค์กรใดหรือของนักวิชาการท่านใดไม่มีในรายการ
หัวข้อการเปรียบเทียบจะให้คะแนนเป็น 0  ถ้ามีในรายการหัวข้อการเปรียบเทียบจะได้คะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 
คะแนน ตามลำดับผลการวิจัย พบว่า ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีมีความสำคัญสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ทักษะการส่ือสารและการร่วมมือกันซึ่งมีค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากัน ตามด้วยทักษะนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ท้ังนี้เมื่อศึกษาในรายละเอียดยังพบว่าทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมไม่เพียงแต่ถูกระบุไว้ในกรอบแนวคิดของ P21 เท่านั้นแต่ยังได้ถูกกล่าวถึงไว้ในทักษะการ
เรียนรู้หรือลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของนักวิชาการ นักการศึกษา นักธุรกิจ สถาบันช้ัน
นำต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศไว้อีกด้วย  

สำหรับ “ครู” เป็นบุคคลสำคัญยิ่งต่อภารกิจในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยนอกจากครูจะต้อง 
มีจิตวิญญาณความเป็นครูแล้วยังต้องเป็นผู้ทรงความรู้ในเนื้อหาท่ีจะถ่ายทอดสู่ผู้เรียน และครูยังต้องจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาศิษย์ให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
ด้วย ดังนั้น การพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 นั้น จะต้องมีการกำหนดนโยบายท่ีชัดเจน มีระบบสนับสนุนการอบรม
พัฒนาและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่เพียงแต่การสนับสนุนจากภายนอกเท่านั้น ตัวครูเองจะต้องพัฒนาตนเองไปสู่ครูในศตวรรษท่ี 21 ด้วย ต้องเปิดใจ
รับการเปล่ียนแปลงอีกท้ังต้องมีทักษะและความสามารถรอบด้านท่ีต้ังอยู่บนมโนธรรม และความอดทน เพื่อส่งเสริม
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ให้ศิษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้จากการหาคำตอบด้วยตนเอง รวมท้ังต้องสร้างศิษย์ให้มี
ทักษะชีวิตและการทำงานตามสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมอีกด้วย เมื่อสังคมโลกเปล่ียนไป ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จาก
โรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเป็นสังคมรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
อินเตอร์เน็ต บทบาทของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องเปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดยครูต้องช่วยแก้ไข และช้ีแนะ
ความรู้ท้ังถูก ผิด ท่ีผู้เรียนได้รับจากส่ือภายนอก รวมท้ังสอนให้รู้จัก การคิดวิเคราะห์ กล่ันกรองความรู้อย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ครูยังต้องปรับเปล่ียนวิธีการสอนและต้อง
พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของตนเองด้วย 

ในกรณีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักคือ
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 
รัฐบาลจึงมีมาตรการจำกัดไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโดยการระงับการจัดการฝึกอบรมในห้องอบรมเป็นการ
ช่ัวคราวจนกว่าสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 จะคล่ีคลาย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความจำเป็นท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่องทาง
หนึ่งท่ีสามารถดำเนินการได้คือการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้น หากมีการเตรียมความพร้อม และมี
รูปแบบการจัดการห้องเรียนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เหมือนห้องอบรมปกติท่ีมีรูปแบบชัดเจนย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก็สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาพัฒนาห้องเรียน
เสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์พัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 และผ่านการรับรองจา
ผู้เช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดห้องเรียนเสมือน
เหมือนห้องฝึกอบรมปกติสำหรับการพัฒนาครูต่อไป  โดยงานวิจัยนี้จะเน้นถึงการจัดการเรียนรู้บนสภาพแวดล้อม
เสมือนจริง ซึ่งเป็นโลกเสมือนเข้ามาประยุกต์ใช้ รวมท้ังการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS/ CMS) ท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ทุก Devices ท้ังผ่านระบบ Smart phone และ tablet หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อผู้อบรมสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา รวมท้ังการมีผลป้อนกลับจากวิทยากร การสะท้อนคิดต่าง ๆ ก็สามารถทำได้
ทันท่วงที โดยผลท่ีคาดหวังจากการวิจัยในครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้อบรมได้เสริมสร้างทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 แล้วยังเป็นการช่วยให้ผู้อบรมเปิดกว้างในการคิดขั้นสูง และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมอีกด้วย 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนในห้องเรียนเสมือนสำหรับพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของครูในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 ผ่านห้องเรียนเสมือน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบห้องเรียนเสมือน 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครู จำนวน 200 คน   
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนินการ กระทรวงศึกษาธิการ  
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดกรอบแนว

ทางการดำเนินงาน พิจารณาร่างงานวิจัยบทท่ี 1 - บทท่ี 3 ตรวจสอบองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัย 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อออกแบบตามองค์ประกอบของ

การสร้างระบบห้องเรียนเสมือนในการพฒันาทักษะท่ีจำเป็นของครูในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและ

บทเรียนในระบบ (LMS) ห้องเรียนเสมือน 
กิจกรรมท่ี 4 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อสร้างและจัดทำเครื่องมือในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการพัฒนา 
กิจกรรมท่ี 5 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อทบทวนหลักสูตรการพัฒนาทักษะ

ท่ีจำเป็นของครูในศวตวรรษท่ี 21 วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างหลักสูตรการออกแบบ Courseware 
กิจกรรมท่ี 6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อประเมินหลักสูตรและการทดลอง

หลักสูตรในระบบห้องเรียนเสมือน 
กิจกรรมท่ี 7 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อทดลองระบบการพัฒนาบน

ห้องเรียนเสมือน 
กิจกรรมท่ี 8 ดำเนินการอบรมบนห้องเรียนเสมือน (อบรม Online) 
กิจกรรมท่ี 9 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อจัดทำสรุปผลและรายงานผลผู้ผ่าน

การพัฒนาตามหลักสูตรในห้องเรียนเสมือน 
กิจกรรมท่ี 10 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อรวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงาน

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
 14.1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดกรอบแนว
ทางการดำเนินงาน พิจารณาร่างงานวิจัยบทท่ี 1 - บทท่ี 3 ตรวจสอบองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัย   
 

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 

1 เรื่อง    

เชงิคุณภาพ      
ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาท่ี
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

100%    
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

740,000 - - - - - 
 

แหล่งงบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  - หน่ วยงาน ผู้ให้ การสนับสนุน งบประมาณ ในการดำเนิน โครงการวิ จัย ดูแลเอาใจใส่  
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตามสนับสนุนนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยยังเห็น
ความสำคัญน้อยมากส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยดำเนินโครงการต้องสะดุดทำให้ส่งผลต่อกิจกรรม 
ท่ีกำหนดไว้ในขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้า หรืออาจจะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  - หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทำวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ เพราะการทำวิจัยเป็นพื้นฐานของการทำงานวิชาการ 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อออกแบบตามองค์ประกอบของ

การสร้างระบบห้องเรียนเสมือนในการพฒันาทักษะท่ีจำเป็นของครูในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและ

บทเรียนในระบบ (LMS) ห้องเรียนเสมือน 
กิจกรรมท่ี 4 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อสร้างและจัดทำเครื่องมือในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการพัฒนา 
กิจกรรมท่ี 5 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อทบทวนหลักสูตรการพัฒนาทักษะ

ท่ีจำเป็นของครูในศวตวรรษท่ี 21 วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างหลักสูตรการออกแบบ Courseware 
กิจกรรมท่ี 6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และคณะทำงานเพื่อประเมินหลักสูตรและการทดลอง

หลักสูตรในระบบห้องเรียนเสมือน 
กิจกรรมท่ี 7 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อทดลองระบบการพัฒนาบน

ห้องเรียนเสมือน 
กิจกรรมท่ี 8 ดำเนินการอบรมบนห้องเรียนเสมือน (อบรม Online) 
กิจกรรมท่ี 9 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อจัดทำสรุปผลและรายงานผลผู้ผ่าน

การพัฒนาตามหลักสูตรในห้องเรียนเสมือน 
กิจกรรมท่ี 10 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อรวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงาน

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 - อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบ 
21. ผู้รายงาน นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์  ตำแหน่ง นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 090-9078968 โทรสาร  034-225399 e–mail : chankupt@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 23  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

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

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64    ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ         ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (-) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีมีความสำคัญในการยกระดับการพัฒนาในทุกมิติ  
ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว การมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง มีคุณภาพและพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญาแบบรอบด้าน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัย  
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอื่น ๆ ตามความถนัดของตนเองและพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
ไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพจึงเป็น ส่ิงท่ีมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง  โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 3           
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ 2 เป้าหมาย
ได้แก่ 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และ 2) สังคมไทย 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 7 ประเด็น 
ได้แก่ 1) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูก ฝังค่านิยมวัฒนธรรม 
ท่ีพึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษาและส่ือ 2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ ทักษะ
ความรู้  เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อ 
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่ งเน้น ผู้เรียนให้มีทักษะการ เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ ใหม่  การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ  
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ 
และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับ 
การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุม  
ท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบท่ีนำไปสู่การพัฒนา
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ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมท่ีเป็นการเพิ่มศักยภาพ 
ในการจัดการสุขภาวะตนเอง 6) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่า 
ทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุข
ภาวะอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน  
 ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดถือเป็นทรัพยากรมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีความสำคัญต่อระบบ
การศึกษาในการช่วยขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์และนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบั ติในระดับพื้นท่ีให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างดี เนื่องจากมีหน้าท่ี  
ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ส่ังการ กำกับ เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนด
ตัวช้ีวัดการดำเนินงานในลักษณะตัวช้ีวั ดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
รวมท้ังปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด
จะต้องได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒ นาท่ี กคศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน กคศ. ท่ี  
ศธ 0203.5/ว 19 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาในอันท่ีจะทำให้การปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งจำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ
จังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 15 คน และศึกษาธิการจังหวัด 
จำนวน 60 คน และมอบให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการพัฒนา ดังนั้น 
เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดได้รับการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กคศ.กำหนด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ข้ึน 
8. วัตถุประสงค์ 
     8.1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ
จังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
     8.2 เพื่อพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด 
ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
     8.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด  
มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและ
ความก้าวหน้าในราชการ 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
           ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 15 คน และศึกษาธิการจังหวัด 
จำนวน 60 คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 3) ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการพัฒนานำความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนท้ังส้ิน  75 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

ขั้นตอนและกิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ์ 2565 
ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กุมภาพันธ์ 2565 
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร กุมภาพันธ์ 2565 
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะทำงานวางแผนและเตรียมความพร้อม 
               ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร  

กุมภาพันธ์ 2565 

ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการพัฒนาส่วนท่ี 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 
ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการพัฒนาส่วนท่ี 2 (การเรียนรู้สภาพจริง)                 มีนาคม - เมษายน 2565 
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการพัฒนาส่วนท่ี 3 การรายงานผลการเรียนรู้ 
               และการนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

เมษายน - พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนที่ 8 ประชุมคณะทำงานสรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
                พัฒนาต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนที่ 9 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา มิถุนายน - สิงหาคม 2565 
ขั้นตอนที่ 10 ประชุมคณะทำงานสรุปและรายงานผลการติดตามและ 
                 ประเมินผลการพัฒนา 

กันยายน 2565 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  

 

ขั้นตอนและกิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง  

ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
ประกอบด้วย สำนักอำนวยการ สป. และสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. ระหว่างวันท่ี 10 มกราคม - 3 
กุมภาพันธ์ 2565  

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด 

ดำเนินการเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน และ
คณะทำงาน จำนวน 14 คน โดยปรับปรุงหลักสูตรดังนี ้
3.1) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง

ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 ส่วน ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

3.2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 ส่วน ไม่น้อยกว่า 35 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะทำงานวางแผนและ
เตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร  

ดำเนินการเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรอง
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 20 คน 

ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการพัฒนาส่วนท่ี 1 การ
เสริมสร้างสมรรถนะ  

5.1) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการระหว่าง    
วันท่ี 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้ารับการ
พัฒนาจำนวน 58 คน 

5.2) หลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการระหว่าง        
วันท่ี 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้ารับการ
พัฒนาจำนวน 14 คน 

ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการพัฒนาส่วนท่ี 2 การ
เรียนรู้สภาพจริง   

ดำเนินการพัฒนาพร้อมกันท้ัง 2 ตำแหน่ง โดยการเรียนรู้
สภาพจริง  
6.1  ณ หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง ระหว่าง

วันท่ี 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 
6.2  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันท่ี 28 

กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2565 
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการพัฒนาส่วนท่ี 3 การ
รายงานผลการเรียนรู้และการนำเสนอแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด  

ดำเนินการพัฒนาพร้อมกันท้ัง 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันท่ี 
19 – 23 มีนาคม 2565 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
 จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา     
 - ศึกษาธิการจังหวัด 60 คน 60 คน 58 คน 96.67 
 - รองศึกษาธิการจังหวัด 15 คน 15 คน 14 คน 93.33 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

ร้อยละ 95    

 - ศึกษาธิการจังหวัด ร้อยละ 95 58 คน 58 คน 100 
 - รองศึกษาธิการจังหวัด ร้อยละ 95 14 คน 14 คน 100 
ผู้เข้ารับการพัฒนา 
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

   

 - ศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- รอ้ยละ 95.4 - 

 - รองศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ร้อยละ 96.6 - 

ผู้ผ่านการพัฒนานำความรู้ท่ีได้จาก
การพัฒนาไปปรับหรือประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80    

 - ศึกษาธิการจังหวัด ร้อยละ 80 58 คน n/a n/a 
 - รองศึกษาธิการจังหวัด ร้อยละ 80 14 คน n/a n/a 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

2,500,000 1,498,769 - 1,498,769 - - 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 1) การอนุมัติโครงการมีความล่าช้า ทำให้การวางแผนการดำเนินไม่คล่องตัว  การบริหารจัดการมี
ระยะเวลาท่ีจำกัด 
 2) งบประมาณท่ีขอ ได้รับไม่เต็มจำนวน  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 1) บุคลากรในส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรวางแผนการพัฒนา และ
รายละเอียดให้หน่วยพัฒนาทราบล่วงหน้า  
 2) การจัดสรรงบประมาณ ควรได้รับเต็มจำนวนตามท่ีขออนุมัติโครงการ เพื่อการดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 19.1 ประชุมปฏบิัติการเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 19.2 จัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 19.2 ประชุมคณะทำงานสรุปและรายงานผลการติดตามการพัฒนา 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีผู้บริหารการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา และสามารถ
ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีส่งผลให้สาธารณชนได้รับการบริการ 
ด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึง และยั่งยืน 
21. ผูร้ายงาน นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
     โทรศัพท์ 0 3432 1285 ภายใน 4011 โทรสาร - e–mail : jatunee4@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 28  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือโครงการ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการจัดการความรู้ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ             ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านสังคม ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านท่ี 12  ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม) 
4.6 แผนความม่ันคง (-) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที ่4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผูอ้ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (-) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาบนฐานสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21) 
7. หลักการและเหตุผล  

ทุนมนุษย์เป็นท่ีรู้จักครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2512 โดย Leonard Nadler (ลีโอนาร์ด แน็ดเลอร์) ได้นำเสนอ
ในการประ ชุม  Miami Conference of the American Society of Training and Development : ASTD  
ในประเทศอเมริกา ทุนมนุษย์เกิดเป็นกระแสครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ.2535 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 คำว่า “ทุนมนุษย์” แปลมา
จากภาษาอังกฤษ คือ Human Capital แบบตรงตัว ได้ถูกนำมาใช้ในสองความหมาย ความหมายแรกมองมนุษย์ใน
ฐานะเจ้าของแรงงาน ต่อมา Gary Becker (แกรรี่ เบ็คเกอร์) ได้ศึกษาค้นคว้าและกำหนดขึ้นมาเป็นทฤษฎีท่ีเรียกว่า
ทฤษฎีทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการลงทุนไปท่ีขีดความสามารถและทักษะในการทำงานของบุคลากรในองค์กร 
Theodore W. Schultz (ธีโอเดอร์ ดับบลิว ซูลท์) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลได้ให้ไว้ในปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 
2504) ในบทความช่ือ Investment in Human Capital ในวารสาร American Economic Review1 โดย 
Schultz ให้ความหมายคำว่า “ทุนมนุษย์” ในบทความของเขาว่า หมายถึง ความสามารถหลายๆอย่างท่ีอยู่ในตัว
คน ท้ังท่ีติดตัวมาแต่กำเนิด (Innate) หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลท่ีเกิดมาจะมียีนส์เฉพาะซึ่งจะ
เป็นตัวบ่งช้ีความสามารถ คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะท่ีมีคุณค่า ซึ่งคุณค่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการลงทุนท่ี
เหมาะสม (นิสดารก์ เวชยานนท์,2551:2) ฉะนั้นคำว่า “ทุนมนุษย์” จึงน่าจะประกอบด้วย 1. ทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital) ประกอบด้วย ความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะ ทักษะ 
ประสบการณ์ท่ีคนสะสมไว้ รวมท้ังความรู้ท่ีอยู่ในตัวเราท่ีเรียกว่า Tacit Knowledge 2. ทุนทางสังคม (Social 
Capital) ประกอบด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ 3.ทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ต่างๆ เช่น การรับรู้ตนเอง (SelfAwareness) ความมศักดิ์ศรี (Integrity) การมีความยืดหยุ่น (Resilience) ปัจจุบัน
คำว่า “ทุนมนุษย์” เป็นคำท่ีใช้กันอย่างกว้างขวางและมีคำจำกัดความท่ีค่อนข้างหลากหลาย ทุนมนุษย์จะมี
ความหมายท่ีแสดงถึงศักยภาพท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและการสร้างผลิตภาพของบุคคลหน่วยงาน และชาติ 
ท้ังนี้เพราะการเพิ่มทุนมนุษย์นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ปจจุบันโลกเขาสูยุคกระแสโลกาภิวัตน และเปนยุคแหงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ซึ่งในแตละวันมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยางมากมายและไรขอบเขต มีนวัตกรรมใหมๆ เทคโนโลยี ท่ีลํ้าสมัยเพื่อตอบสนองให  
มนุษยทํากิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวกรวดเร็ว ผูคนท่ัวโลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดแบบไรพรมแดน ประชากรโลก
เติบโตอยางรวดเร็วมีความตองการอยางหลากหลายและซับซอน มีการเคล่ือนยายถิ่นฐาน เทคโนโลยี ตลาดเงิน 
ตลาดทุน และวัฒนธรรมไดสะดวกขึ้น สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ 
โครงสรางตาง ๆ ท้ังวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ จากกระแสแหงการเปล่ียนแปลงนี้ไดสงผลกระทบตอองคการ 
ตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการภาครัฐท่ีมีโครงสรางการจัดการองคการท่ีใหญ  
มีสายงานเปนลําดับช้ันบังคับบัญชา มีการยึดกฎระเบียบเปนหลักในการปฏิบัติงาน และมีการรวมศูนยกลางอํานาจ
การบริหารและมีวัฒนธรรมเฉพาะขององคการ สงผลใหประสิทธิผลขององคการมีระดับต่ำกวาภาคเอกชน นับวา 
เปนความทาทายและยากลําบากอยางยิ่งของภาครัฐท่ีจะตองเรงพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน และตอบสนองความตองการของประชาชน และเพิ่มประสิทธิผลขององคการองคการตาง ๆ ได
ใหความสําคัญตอการพัฒนา “คน” หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป
นสําคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคการ เพราะมนุษยสามารถเรียนรูและพัฒนาไดตลอดชีวิต สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดดวยการพัฒนาทางดานตาง ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญตอองคการเปนอยางยิ่ง 
เพราะถาองคการมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีและมีคุณภาพก็จะสงผลใหประสิทธิผลขององคการอยูในระดับสูง ชวยสราง
ความมั่นคงและแข็งแกรงใหแกองคการเพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะทําใหไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ 
และความพรอมเขามาเช่ือมโยงภารกิจตาง ๆ ของแตละหนวยงานขององคการปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนสูงสุดโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางอยางมีประสิทธิภาพชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดการส้ินเปลือง มี
ประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหกระชับและรวดเร็วขึ้น ดวยการฝกอ
บรมเพิ่มทักษะความรู ความชํานาญ และสามารถท่ีจะทําใหองคการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิผล เพื่อนําไปสูเปา
หมายขององคการท่ีวางไว จะเห็นไดวา ทุกองคการประสงคท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ และใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงพรอมท่ีจะแขงขันตอตนเองและองคการอื่นได โดยเฉพาะคุณภาพของทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีจะนำพาองค์การไปสูเปาหมายไดในฐานะผูปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้เพราะงานดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนงานท่ีเลือกสรรคนดีมีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราไดคัดสรรใหบุคลากรเหลานี้เข
ามาอยูในองคการแลว งานทรัพยากรมนุษยก็ไมไดหยุดอยูเพียงเทานี้ หนวยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตอง
ดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีทันสมัย สอดคลองกับสภาพ
การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีจะเสริมสรางให
บุคลากรปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ และพรอมจะปฏิบัติงานท่ีทาทายความรูความสามารถ สรางประสิทธิผลให
องคการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอองคการ  ดังนั้น หากการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถสร้างให้เป็นทุนมนุษย์ของกระทรวงหรืออาจกล่าวได้ว่า
การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่สนับสนุนความสำเร็จของเป้าหมายกระทรวงจะ
ส่งผลกระทบของความสำเร็จตามแผนงานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการได้  ซึ่งการวิจัยนี้ เป็น
งานวิจัยมหภาคท่ีจะทำให้เห็นภาพรวมท้ังระบบของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการศึกษาดังกล่าวจะทำให้เห็น
รูปแบบของการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านการศึกษาเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้ศักยภาพในตัวบุคลากร
ทางการศึกษา หรือ ท่ีเรียกว่า “ทุนมนุษย์” ได้อย่างมีประสิทธิผล คือ ทำให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาให้เป็นทุนท่ีสนับสนุนความสำเร็จของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 
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8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ 
8.2 . เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ 

     8.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามแนวทางการจัดการความรู้กับผลการปฏิบัติราชการ 
     8.4 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดกรอบแนวทาง 
การดำเนินงาน พิจารณาร่างงานวิจัยบทท่ี 1 - บทท่ี 3  ตรวจสอบองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัย 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน  
ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน (การสร้างและจัดหาความรู้, ด้านการจัดหมวดหมู่ความรู้, 
ด้านแบ่งปันความรู้  และด้านการใช้องค์ความรู้) และการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของบุคลาก รสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อสร้างและจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ 

กิจกรรมท่ี 4 ส่งเครื่องมือการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาทุนมนุษย์ฯ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
และปรับปรุงเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ แบบสอบถาม Online (QR Code) 

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ฯ จัดทำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและการวางแผน 
Focus Group Discussion 

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงาน (Focus Group Discussion) เพื่อนำ
ข้อมูลเชิงคุณภาพในการหาปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน (การสร้างและจัดหาความรู้, ด้านการจัดหมวดหมู่ความรู้, 
ด้านแบ่งปันความรู้ และด้านการใช้องค์ความรู้) ท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ 

กิจกรรมท่ี 7 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้กับผลการปฏิบัติราชการท้ัง 
4 ด้าน และการวิเคราะห์หารูปแบบของการพัฒนาทุนมนุษย์ท้ังในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาทุน
มนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมท่ี 8 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพในการนำองค์ประกอบ
ของปัจจัยท้ัง 4 ด้าน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถึงความเป็นไปได้ในการนำองค์ประกอบดังกล่าวไปใช้   
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กิจกรรมท่ี 9 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในการศึกษาความเช่ือมโยงปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน และมุมมองผลการปฏิบัติราชการจากสภาพปัจจุบัน 
แนวโน้มของการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ 

กิจกรรมที่ 10 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื ่อรวบรวม สรุปผลและจัดทำ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมต้ังแต่ไตรมาสที่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดกรอบแนวทาง 

การดำเนินงาน พิจารณาร่างงานวิจัยบทท่ี 1 - บทท่ี 3  ตรวจสอบองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัย 
ประชุมเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม  2565  

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน  
ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน (การสร้างและจัดหาความรู้, ด้านการจัดหมวดหมู่ความรู้, 
ด้านแบ่งปันความรู้  และด้านการใช้องค์ความรู้) และการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเม่ือวันท่ี  25  มีนาคม  2565 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงานเพื่อสร้างและจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ ประชุมเม่ือวันท่ี  29  มีนาคม  2565 

กิจกรรมท่ี 4 ส่งเครื่องมือการศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาทุนมนุษย์ฯ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
และปรับปรุงเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ แบบสอบถาม Online (QR Code) ดำเนินการเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม – 11 เมษายน  2565 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 

1 เรื่อง    

เชงิคุณภาพ      
ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาท่ี
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

100%    
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

275,000 58,830 58,830  - - 
 

แหล่งงบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  - หน่ วยงาน ผู้ให้ การสนับสนุน งบประมาณ ในการดำเนิน โครงการวิ จัย ดูแลเอาใจใส่  
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตามสนับสนุนนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  แต่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยยังเห็น
ความสำคัญน้อยมากส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยดำเนินโครงการต้องสะดุดทำให้ส่งผลต่อกิจกรรม 
ท่ีกำหนดไว้ในขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้า หรืออาจจะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  - หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทำวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ เพราะการทำวิจัยเป็นพื้นฐานของการทำงานวิชาการ 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
กิจกรรมท่ี 6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและคณะทำงาน (Focus Group Discussion) เพื่อนำ

ข้อมูลเชิงคุณภาพในการหาปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน (การสร้างและจัดหาความรู้, ด้านการจัดหมวดหมู่ความรู้, 
ด้านแบ่งปันความรู้ และด้านการใช้องค์ความรู้) ท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ 

กิจกรรมท่ี 7 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้กับผลการปฏิบัติ
ราชการทั้ง 4 ด้าน และการวิเคราะห์หารูปแบบของการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของ
การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมที ่ 8 สัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญและกลุ ่มตัวอย่างเพื ่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพในการนำ
องค์ประกอบของปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถึงความเป็นไปได้ในการนำองค์ประกอบ
ดังกล่าวไปใช้   

กิจกรรมที่ 9 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในการศึกษาความเชื่อมโยงปัจจัยองค์ประกอบ 4 ด้าน และมุมมองผลการปฏิบัติราชการจากสภาพ
ปัจจุบัน แนวโน้มของการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการ
ความรู้ 

กิจกรรมที่ 10 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื ่อรวบรวม สรุปผลและจัดทำ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการจัดการความรู้ 

21. ผู้รายงาน นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 090-9078968 โทรสาร  034-225399 e–mail : chankupt@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 23  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

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