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คำขอตั ้งงบประมาณในแต่ปีงบประมาณ รวมถึง การกำกับดูแล การติดตามผลการพัฒนาข้าราชการให้ 
สัมฤทธิ์ผลต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
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ความร ่วมม ือของภาคส ่วนต ่าง ๆ ต ั ้ งแต ่ภาคร ัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาส ังคม ภาคว ิชาการ ภาคประชาชน 
และภาคส่วนอ่ืนในสังคม  

บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ 
ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กำหนดและให้อำนาจไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ 
การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ 
ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื ่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐ
จำเป็นต้องทบทวน พัฒนา และปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและ
ปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่ง
วิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพ่ือ
ส่วนรวม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐทุกคน ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามมาตรา 13 (7) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงได้จัดทำ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 - 2570” ขึ้น 
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมทันต่อ
เหตุการณ์ นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์การพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมา                                                                                     

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหนึ่งที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแผนปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนการศึกษา
ของประเทศในส่วนภูมิภาค ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จัดทำงบประมาณและบริหาร
ราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง รวมทั้งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายตามช่วงเวลาที่กำหนด 
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ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นเพื่อรองรับบทบาท ภารกิจ 
หน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถบริหารการ
เรียนรู ้และวางแผนการพัฒนาของตนเองได้อย่างต่อเนื ่องจนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง หน่วยงานและผู้บริหารสามารถส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีกรอบความคิดและทักษะ
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและบริบทประเทศในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่เอื้อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีทักษะ
สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุ
ตามอำนาจหน้าที่และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อันจะส่งผลการบรรลุค่าเป้าหมาย  
ปี 2566 – 2570 ของแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด 

การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563 – 2565) พบว่า ส่วนราชการยัง
ขาดการวางแผนอัตรากำลังคนที่สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คำบรรยายลักษณะของงาน (Job Description) และ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification) ของแต่ละสายงาน แต่ละตำแหน่ง และแต่ละระดับ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขาดการวางแผนพัฒนาบุคคลรายบุคคล  
ที่จะทำให้บุคลากรได้รู้ทิศทางการพัฒนาตนเองให้ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสอดคล้องเป้าหมาย
ระดับหน่วยงานและระดับองค์กร ขาดการวางแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ ขาดการจัดทำ
แผนการสืบทอดตำแหน่งหรือแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในแต่ละสายงาน แต่ละตำแหน่ง และแต่ละระดับให้มีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสอดรับการทำงาน
และการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 วิธีพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไม่สอดคล้องกับคำบรรยายลักษณะของงาน  
(Job Description) ของแต่ละสายงาน แต่ละตำแหน่ง และแต่ละระดับ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลไม่สอดคล้องกับคำบรรยายลักษณะของงาน (Job Description) และคุณสมบัติของผู ้ปฏิบ ัต ิงาน (Job 
Specification) ของแต่ละสายงาน แต่ละตำแหน่ง และแต่ละระดับ ฯลฯ เป็นต้น จากสภาพปัญหาของการพัฒนาบุคลากร
ที่ผ่านมาดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในปัจจุบันไม่บรรลุเป้าหมายตามอำนาจหน้าที่และ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อันจะส่งผลต่อการไม่บรรลุค่าเป้าหมายของแผนย่อยตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินและด้านการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไปด้วย นอกจากนี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคตยังส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการขับเคลื ่อนแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา  เนื่องจากความก้าวหน้าเทคโนโลยีทำให้แผนงาน/โครงการที่จัดเตรียมไว้ไม่ทันสมัย 
โดยเฉพาะการขาดการประยุกต์และเชื่อมโยงการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนงาน/โครงการให้ตอบโจทย์ต่อบริบทความ
เปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ และยังมี
ปัญหาข้อจำกัดด้านบุคลากรผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่อย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อต่าง  ๆยังถือว่าไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อความไม่สำเร็จในการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมาย
ของแผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตามประเด็น 20 (รอง) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ดังกล่าวข้างต้น และสิ่งที่สำคัญอีกประการที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนฯ ไม่ประสบความสำเร็จ คือการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่สอดคล้องกับแผนและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาบุคลากรบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจและปรับตัวได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทภายนอกที่พลิกผันตลอดเวลา 
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ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน : จาก
สถานการณ์การไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาอยู่ในระดับเสี่ยงและ 
ขั้นวิกฤติ สาเหตุหนึ่งสำคัญมาจากหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันไม่สอดรับ
การภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาท ภารกิจ และ
หน้าที่และอำนาจในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เปลี่ยนแปลง
ไปด้วยเช่นกัน รวมทั้ง ยังมีปัญหาด้านงานที่ออกแบบไว้ในโครงสร้างปัจจุบันไม่ได้คำนึงถึงความต้องการขององค์กร
เป็นหลักและอำนาจการตัดสินใจของผู ้บริหารในแต่ละดับไม่สอดคล้องกันทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันและ 
ข้ามหน่วยงาน  นอกจากนี้การออกแบบงานตามภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละงานที่
ปฏิบัติจริงในโครงสร้างปัจจุบัน ก็ยังพบว่า ไม่สอดคล้องกับงานที่ต้องทำตามภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามบริบทรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้   
เป็นเหตุให้แต่ละงานขาดความชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้อง
เชื ่อมโยงกันทั ้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั ้น เจ้าหน้าที ่ที ่สังกัดหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละสายงาน แต่ละตำแหน่ง และแต่ละระดับส่วนใหญ่ยังมีขาดความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นตามสมรรถนะของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ในมิติต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมายและสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร พบว่า จุดอ่อน (Weaknesses) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร เช่น 1) บุคลากร
บางส่วนปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และบางส่วนมุ่งทำงานประจำมากกว่าทำงานแบบ
ริเริ่มสร้างสรรค์  2) หลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรไม่หลากหลาย ขาดความต่อเนื่อง ไม่เพียงพอและ 
ไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากร 3) ขาดการนำค่านิยมองค์กร (TEAMWINS) มากระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนากรอบความคิดให้กับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง (ที่มา แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผลการวิเคราะห์ SWOT ด้านการพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ.) 

 โดยสรุปคือ การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
ส่วนราชการตอบสนองตัวชี ้ว ัดของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รวมถึงแนวทางการพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2563 – 2565 และกฎหมายอ่ืน และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้สำเร็จตามที่ ก.พ. กำหนด คือ 

1. ส่วนราชการมีแผนการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2. ระดับความสำเร็จในการออกแบบกรอบการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency)  
ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน โดยดำเนินการด้วยวิธีการ ดังนี้ 

2.1 กำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนา โดยมอบหมายให้ผู ้บังคับบัญชา กำกับดูแล ให้คำแนะนำ 
บุคลากรในกำกับให้มีการพัฒนาตนเองผ่านเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของ
สำนักงาน ก.พ. หรือที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับการพัฒนาและเรียนรู้ ซึ่งกำหนดเป็น
การพัฒนาทักษะเพื่อให้การทำงานในบทบาทหน้าที่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บุคลากรทุกคน 
ทุกระดับ เกิดการตระหนักรู้ ตื่นตัว กับการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนา ที่ครอบคลุมทุกคนทุกระดับ 
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2.2 การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะ  
ตามสายงานหรือตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นการพัฒนาเพ่ือเตรียมตัวในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ 

2.3 ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้น เช่น การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะภาษา ทักษะตามสายงาน หรือทักษะที่จำเป็นอ่ืน  ๆเป็นต้น 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการศึกษาดูงานต่างๆ 
2.5 การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากร/การศึกษาต่อให้แก่บุคลากร 

ในสังกัดเพื่อทราบ หากมีความประสงค์ให้ดำเนินการสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป.ศธ 
เพื่อดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ได้แก่ ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เช่น ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ 
ประเภททุนพัฒนาบุคลากร ทุนศึกษาต่อ ทุนยุทธศาสตร์ ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทุนฝึกอบรมภาษา 
ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ทุนเพ่ิมพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ เป็นต้น 

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน : จากการสอบถาม
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรมีความ 
พึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 ตัวชี้วัดที่ยังดำเนินการไม่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลงานสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรม การคิดแบบใหม่ การบูรณาการ หรือ
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนผู้รับบริการ 
 3. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
จำนวนผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน   

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความจำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ได้รับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรที่ยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ และสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบความคิด (Mindsets)  
และกรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง รวมทั้งต้องวางแผนด้านการพัฒนากำลังคน
คุณภาพให้เพียงพอต่อการอุดช่องว่างหรือทดแทนอัตราตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ ย้าย ลาออกไปแต่ละสายงาน  
จนสามารถมีบุคคลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามอำนาจหน้าที่และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตามเวลาที่กำหนด  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ
สำนักงาน ก.พ. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 
ด้านการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว และระยะสั้น รวมไปถึงการบริหาร 
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ดำเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัต ิการมาอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งได้ข ้อสรุปในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้ 
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กำหนดเป้าหมายการพัฒนาฯ ภาพรวมของ สป. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้ 
 “บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีทัศนคติ ทักษะ สมรรถนะเพื่อปฏิบัติงาน 
ในบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานที่
มีประโยชน์กับส่วนรวม มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู ้หน้าที่ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทัน ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ยืดหยุ่น และคล่องตัว” 

วิสัยทัศน์ : ด้านการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงในยุคดิจิทัล เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนองค์การ 

อย่างยั่งยืน 

พันธกิจ : ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบ กลไกและเครื ่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่เอ้ือ 

ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดรับการปฏิบัติงานในยุค

ดิจิทัล และการทำงานในภาวะชีวิตวิถีถัดไป (next normal)   
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ตระหนักรู้และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ : ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่างยั่งยืน (Smart HRM/HRD)  
2. ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ ในยุคดิจิทัล และ

ภาวะชีวิตวิถีถัดไป next normal  (HR digitization) 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพื่อสร้างค่านิยม

ความเป็นข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency) 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (HR work life balance) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน  
(Smart HRM/HRD)  
1. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการพฒันา
บุคลากรที่ได้ผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ขององค์การด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
 

2. มีระบบการปฏิบัติงานที่คล่องตัว 
ยืดหยุ่น มีการหมุนเวียนงาน ถ่ายเท 
แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบคุลากร
คุณภาพระหว่างหน่วยงานภายใน สป. 
และ ส่วนราชการในสังกัด ศธ. หรือ
ระหว่างกระทรวง 
 

 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน
และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.  
 

2. จำนวนกระบวนงานท่ีเปลี่ยนผ่านการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
 

3. ร้อยละของบุคลากร มีการหมุนเวียน 
ถ่ายเท แลกเปลี่ยน และโยกย้ายใน
หลากหลายระดับระหว่างหน่วยงาน
ภายใน สป. และส่วนราชการในสังกัด 
ศธ.หรือ ระหว่างกระทรวง  (เน้นด้าน 
Job Rotation) 

1. จัดทำแผนและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ สป. 
2. ปรับปรุงกระบวนงานบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สป. ด้วยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลรองรับรัฐบาลดิจิทัล 
3. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ียืดหยุ่น คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว
และทันกับสถานการณ์  
4. กำหนดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากรคุณภาพ
ในหลากหลายระดับระหว่างหน่วยงาน
ภายใน สป. 
5. กำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนา
บุคลากรที่มีความหลากหลาย 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสมรรถนะบคุลากรทกุระดบัเพื่อการขบัเคลื่อนการปฏิรปูภาครัฐ ในยุคดิจทิัล และภาวะชีวิตวิถี
ถัดไป next normal  (HR digitization) 
1. บุคลากรทุกระดับ มคีวามรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบัตงิาน
ในยุคดิจิทัลอยา่งมปีระสิทธิภาพ รองรับ
การขับเคลือ่นการปฏริูปภาครฐั สอดรบั
การปฏิบตัิงานในภาวะชีวิตวิถีถดัไป 
(Next Normal)  
 

2. บุคลากรทุกระดับมีทิศทางการ
พัฒนาตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ
สอดคล้องเป้าหมายระดับหน่วยงาน
และระดับองค์การ 
 
 
 

1. ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการมี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และกรอบ
ความคิด และทักษะ(Mind set & Skill 
set) ในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล ภาวะ
ชีวิตวิถีถัดไปและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน 
(Functional Competency)  
สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

3. ร้อยละของบุคลากร มีผลการทดสอบ 
IC3  
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลย ี
 

4. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนสูร่ัฐบาล
ดิจิทัล  (7 กลุ่มความสามารถ) 
 
 
 
 

1. พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
กรอบความคิด และทักษะ (Mind set 
& Skill set) ในการปฏิบัติงานยุค
ดิจิทัล ภาวะชีวิตวิถีถัดไปและรองรบั
การเปลี่ยนแปลง 
 

2. พัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามสายงาน 
(Functional Competency)  
ที่เหมาะสมกับบริบทของส่วนราชการ
เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ 
 

3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
(Digital Skill) ที่เหมาะสมกับบทบาท
ของระดับตำแหน่ง/ประเภทบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ Smart 
government 



ช 
 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพื่อสร้างค่านิยมความเป็น
ข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency) 
1. บุคลากรของ สป. ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
 

2. องค์การมีผลคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สป.ศธ. อยู่ในระดับผ่าน
เกณฑ์ ITA   

1. ร้อยละของบคุลากรในสังกัด ไดร้บั 
การส่งเสรมิและพัฒนากรอบความคิด  
ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  
 

2.ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.ศธ. 
ตามเกณฑ์ ITA ร้อยละ 85 
 

1. พัฒนากรอบความคดิ ความเช่ือ 
ค่านิยมและอุดมการณ์ในการปฏิบัตงิาน
ภายใตห้ลกัคณุธรรมจรยิธรรม และการ
ต่อต้านการทจุรติเพื่อประชาชนและ
ประโยชนส์่วนรวม 
 

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

3. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

4. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 

5. สร้างพลังและเครือข่ายการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(HR work life balance) 
1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน  
 

2. บุคลากรมีความสุข ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานและความผูกพันกับ
องค์การ  
 

3.บุคลากรมีการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
 

2.ระดับความสุขและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ระดับมากขึ้นไป 
 

3. ร้อยละของบุคลากรมีการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
 

4. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันใน
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การปฏิบัติงาน 
 

2. ส่งเสริมกระบวนการสร้างความสุข
ในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 



ซ 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม รายประเดน็ยุทธศาสตร ์
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน (Smart HRM/HRD)   

จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย   

7  โครงการย่อย ดังนี้ 
โครงการย่อยที่ 1 : จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (แผนระยะยาว) ตามหน้าที่และอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป   
โครงการย่อยที่ 2 : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวง 

(แผนประจำปี) ตามหน้าที่และอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป 
โครงการย่อยที ่ 3 : จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะในระยะยาว (Training Road Map) สำหรับ

บุคลากรตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เปลี่ยนแปลงไป 
โครงการย่อยที่ 4 : จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)  

ตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) รองรับหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

โครงการย่อยที่ 5 : จัดทำแผนการสนับสนุนให้บุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการการขับเคลื่อนประเทศ โดยร่วมกันเป็นเครือข่าย 

โครงการย ่อยที ่ 6 : จัดทำแผนการพัฒนาผู ้นำเป็นต้นแบบทางความคิดและพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 

โครงการย่อยที่ 7 : จัดทำแผนกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) ของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย จำนวน 5 โครงการย่อย ดังนี้   

โครงการย่อยที่ 1 : พัฒนาวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับคำบรรยายลักษณะ
ของงาน (Job Description) ของแต่ละสายงาน แต่ละตำแหน่ง และแต่ละระดับ 

โครงการย่อยที่ 2 : พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างของบุคลากรรายบุคคล 

โครงการย่อยที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรรายบุคคล 
โครงการย่อยที่ 4 : พัฒนาระบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้  

เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยึดมั่นในค่านิยมการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โครงการย่อยที่ 5 : การจัดทำระบบหมุนเวียนงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3) โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรปูภาครัฐ ในยุคดิจิทัล  
และภาวะชีวิตวิถีถัดไป next normal  (HR digitization)   
 จำนวน 17 โครงการ ดังนี้ 
 1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ
สอดรับการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล ภาวะชีวิตวิถีถัดไป ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ 
  โครงการย่อยที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านทักษะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Skillset : 4 ทักษะ) และทักษะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Skillset : 6 ทักษะ) 
  โครงการย่อยที ่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านทักษะตามสายงาน (Functional 
Skillset : จำนวน 32 สายงาน) 
 2) โครงการเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในงานเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สอดรับกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ประกอบด้วย 10 โครงการย่อย  ดังนี้  
  โครงการย่อยที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ด้านการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ 

โครงการย่อยที่ 2 : เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
โครงการย่อยที่ 3 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือและเทคนิคการกำหนด

ยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
โครงการย่อยที่ 4 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือและเทคนิคด้านบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โครงการย่อยที ่ 5 : เสริมสร้างความรู ้เกี ่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคด้านระบบ

สารสนเทศ และดิจิทัล 
โครงการย่อยที่ 6 :  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิค ด้านเกี่ยวกับการเงิน 

บัญชี งบประมาณและพัสดุ 
โครงการย่อยที่ 7 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคเกี่ยวกับงานธุรการ 

บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ 
โครงการย่อยที่ 8 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจ

ราชการ การพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบภายในการแนะแนว การนิเทศการศึกษา ฯลฯ 
โครงการย่อยที่ 9 : เสริมสร้าง ทักษะ สมรรถนะ ด้านภาษาต่างประเทศ 
โครงการย่อยที ่ 10 : การพัฒนาการบริหารการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยของทรัพย์สินสำหรับหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ 
3) โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุ

ใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”) 
4) โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพ (Talent Management) เพ่ือการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรและเพ่ิม

ความสามารถทางการแข่งขัน 
5) โครงการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ให้เป็นผู้นำ “ยุคใหม่” 
6) โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบทบาทของระดับตำแหน่งและประเภท 

เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Smart government 
      โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านเทคโนโลยี (IC3) 
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 โครงการย่อยที่ 2  :  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
7) โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด   
8) โครงการพัฒนาผูบ้ริหารสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงกับหน่วยงานภายนอก 
9) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
10) โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางกระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)   
11) โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น กระทรวงศึกษาธิการ (นบต.ศธ.) 
12) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 
13) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
14) โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ก.ค.ศ. 
15) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
16) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
17) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ศธ. 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพ่ือสร้างค่านิยม
ความเป็นข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency)    
 

 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 
 1)  โครงการการปลูกฝังกระบวนการทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน  
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมด้วยความสำนึกและความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องภายใต้
มาตรฐานจริยธรรม  
  (ประกอบด้วย 4 กรอบความคิด ได้แก่ 1) การพัฒนาและปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset)  2) การพัฒนาและปลูกฝังกรอบความคิดแบบมุ่งเน้นส่วนรวม (Outward Mindset)  
3) การพัฒนาและปลูกฝังกรอบความคิดแบบสากล  (Global Mindset)  4) การพัฒนาและปลูกฝังกรอบ
ความคิดในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล (Digital Mindset)) 
 2) โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้ 
  โครงการย่อยที่ 1 : การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ 
  โครงการย่อยที่ 2 : เสริมสร้างการปฏิบัติงานการเชิงรุกและมีจิตบริการมุ่งสู่องค์กรแห่งความ
เป็นเลิศ 

โครงการย่อยที่ 3 :  เสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิด รับชอบ และความ
สุจริต การยืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม   

โครงการย่อยที่ 4 :  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
โครงการย่อยที ่ 5 : ขับเคลื ่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3) โครงการปลูกฝังและขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4) โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 
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5) โครงการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธ ิการ : การฝ ึกอบรมขยายผล “การเสร ิมสร ้างความร ู ้ เก ี ่ยวกับพระเกียรต ิค ุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสืบสานงานจิตอาสา” 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (HR work life balance) 
 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเพ่ือบริหารจัดการความสมดุลของชีวิต
การปฏิบัติงานและชีวิตส่วนตัวได้ด้วยตนเอง 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3) โครงการสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
4) โครงการส่งเสริมและสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน  (เช่น กิจกรรม

กีฬาสัมพันธ์ / กิจกรรม KM Days / มุมกาแฟ / กิจกรรม OD / การศึกษาดูงาน / การขับเคลื่อนแผนสร้าง
ความผาสุก เป็นต้น) 



หน้าที่ 1 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

  การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ในราชการพลเรือนมีเป้าหมายสูงสุดเพื ่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กฎหมาย นโยบายและทิศทางแนวโน้มใหม่ในการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 และยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ มาตรการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) ของ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีเป้าหมายให้กำลังคนภาครัฐมีความพร้อมทั ้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งมีทัศนคติที ่เหมาะสมในการปฏิบัติงานท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลง และให้  
ส่วนราชการมกีำลังคนคุณภาพที่เพียงพอ สำหรับการเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ มีความพร้อม
รองรับการสูญเสียอัตรากำลังจากแนวโน้มการเกษียณอายุ เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้
การปฏิบ ัต ิงานท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลง เพื ่อข ับเคล ื ่อนและประสานงานนโยบายด้านการศึกษา  
ให้สำเร็จตามเป้าหมาย “คนไทยทุกคนได้ร ับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปลี ่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแปลงยุทธศาสตร์ฯ สู ่การปฏิบัติให้เป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาให้ “บุคลากรของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ มีทัศนคติ ทักษะ สมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ที ่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประโยชน์กับส่วนรวม มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี รู้หน้าที่ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต ่อเน ื ่อง ร ู ้ เท ่าทัน ปร ับตัวได ้ท ันต ่อการเปลี ่ยนแปลง ยืดหยุ ่น และคล่องตัว ”  
โดยพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ส่งเสริมคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรเพื่อบุคลากรมีสมรรถนะ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาค่านิยม วัฒนธรรมการเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทำงานอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 
 
 
 
 



หน้าที่ 2 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

1.2 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย  
แผนและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวัง
เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในอนาคต  
 

1.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

  ด้วยบุคลากรภาครัฐ ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจขององค์กร
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีดำเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ประเด็นในการพัฒนาบุคลากร จากยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายผู ้บร ิหาร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คำบรรยายลักษณะงาน  
(Job Description) สมรรถนะของบุคลากร (Competency) ข้อมูลการสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม
หลักสูตร หรือโครงการ หรือทุน รวมถึงแนวโน้ม (Trend) ในปัจจุบัน ที่มีความสำคัญในการสร้างโอกาสในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกและสร้างโอกาสในทางก้าวหน้าของตำแหน่งได้ 
  2) วางแผนการพัฒนาบุคลากร เมื ่อได้ประเด็นในการพัฒนาบุคลากรแล้ว ให้จัดลำดับ
ความสำคัญประเด็นในการพัฒนาบุคลากร มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักสูตร รูปแบบ วิธีการที่จะพัฒนา
บุคลากรเพ่ือใช้จัดทำสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  3) การดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
  4) การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร กรณีเป็นหลักสูตร หรือโครงการ หรือทุน  
ให้ผู ้เข้ารับการพัฒนาจัดทำรายงานจากการเข้าร่วมหลักสูตร หรือโครงการ หรือทุน ได้รับการพัฒนา ส่งให้  
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้แบ่งปันความรู้ได้รับมา  
โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายในองค์กร 

  รวมทั้ง การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามคู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาข้าราชการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความคาดหวังเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในอนาคต 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 

2.1 แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ  : (หลัก) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (1) เป้าหมาย :   
   1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 
4.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.3.1 การปรับเปลี ่ยนระบบการเรียนรู ้ให้เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ

ศตวรรษที่ 21 
4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3.5 การสร้างความตื ่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และ 

การวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
4.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
4.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา

สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ 
4.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่

เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
4.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ

ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.6.2  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4.6.2  การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
4.6.3  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 



หน้าที่ 4 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

  (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 นั้นจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่า 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง 
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ดังนั้น เมื่อบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวจะส่งผลให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและแผนปฏิบตัิ
ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเป้าหมายไปด้วย อันจะก่อให้เกิดบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 (1) เป้าหมาย 

2.1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2.2  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :  

4.5  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ย ึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจ ิตสำนึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
4.5.1  ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
4.5.2  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมี

การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เป็นแผนที่กำหนดวิธีการเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมาย
ตามช่วงเวลาที่กำหนดส่งผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตท่ามกลาง
ความท้าทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 ซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา
ที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบความคิด 
(Mindsets) และกรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได ้อย ่างมีประส ิทธ ิผลและต่อเนื ่อง  รวมทั ้ง ม ีท ักษะ 
ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน 
และการผสานการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม 
และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (1) ประเด็น (11) (หลัก) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

  (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการ 
  พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม 
  จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
  รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เป็นแผนที่ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
บุคลากรทีย่ึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพส่งผลให้บุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบความคดิ (Mindsets) และ
กรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนือ่ง จนสามารถปฏิบัติงานบรรลตุามอำนาจหน้าที่และ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อันจะส่งผลการบรรลุค่าเป้าหมาย ปี 2566 - 2570  
ตามตัวชี้วัดดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) ค่าคะแนน 0.82 ของแผนแม่บทฯ ดังกล่าวข้างต้น 

  (1.2) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
• แนวทางการพัฒนา : 

1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที ่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที ่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์  
การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  

4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

• เป้าหมายของแผนย่อย : 
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  เป็นแผนที่ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากร
ทีย่ึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมือ
อาชีพ ส่งผลให้บุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบความคิด (Mindsets) และกรอบทักษะ 
(Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามอำนาจหน้าที่และ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อันจะส่งผลการบรรลุค่าเป้าหมายปี 2566 - 2570  
ตามตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic 
Forum (WEF) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯดังกล่าวข้างต้น 

(2) ประเด็น (12) (หลัก) การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมีการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• เป้าหมายที่ 2 :  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นแผนที่ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
บุคลากรที่ยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้บุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบความคิด (Mindsets) และกรอบ
ทักษะ (Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามอำนาจหน้าที่
และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อันจะส่งผลการบรรลุค่าเป้าหมาย ปี 2566 - 2570  
ตามตัวชี้วัดที่ (1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 480 คะแนน ตัวชี้วัดที่ (2) อันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา  อันดับที่ 40 และตัวชี้วัดที่ (3) ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน (เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคยุโรป) 
ของแผนแม่บทฯ ดังกล่าวข้างต้น 
 (2.2) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

• แนวทางการพัฒนา : 
1) ปรับเปลีย่นระบบการเรยีนรูส้ำหรับศตวรรษที่ 21 
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

• เป้าหมายของแผนย่อย : 
คนไทยได้ร ับการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพตามมาตรฐาน มีท ักษะ 

การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 



หน้าที่ 7 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นแผนที่ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
บุคลากรทีย่ึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้บุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบความคิด (Mindsets) และ
กรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
อำนาจหน้าที่และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อันจะส่งผลการบรรลุค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ตามตัวชี้วัดที่ (1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ ร้อยละ 100  ตัวชี้วัดที่ (2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลง
ร้อยละ 20 และ ตัวชี้วัดที่ (3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 90 ของแผนย่อย  
ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวข้างต้น 

(2.3) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
• แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน

ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
• เป้าหมายของแผนย่อย 
ประเทศไทยม ีระบบข้อม ูลเพ ื ่อการส ่งเสร ิมการพัฒนาศ ักยภาพ 

ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯ  

แผนย ุ ทธศาสตร์ การพ ั ฒนาบ ุ คลากรของสำน ั กงานปลั ด 
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นแผนที่ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีบุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้บุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบ
ความคิด (Mindsets) และกรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื ่อง จนสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามอำนาจหน้าที่และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัน
จะส่งผลการบรรลุค่าเป้าหมาย ปี 2566 – 2570 ตามตัวชี้วัดที ่(1) สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  คือ สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการเรียนตามพหุปัญญา ตัวชี้วัดที่ (2) สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปัญญา ร้อยละ 10 ของแผนย่อยตามแผนแม่บทดังกล่าวข้างต้น  

(3) ประเด็น 20 (รอง) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

• เป้าหมายที่ 2 : ภาครัฐมีการดำเนินการที ่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
แผนย ุ ทธศาสตร์ ก า รพ ัฒนาบ ุ คล ากรของสำน ั ก ง าน ปลั ด 

กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นแผนที่ส่งผลให้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนากรอบความคิด ทักษะ
สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 ของบุคลากร 
ทุกประเภท ซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริม
และผลักดันให้บุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบความคิด (Mindsets) และกรอบทักษะ 
(Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง รวมทั้ง มีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน และการผสานการทำงานและการ
ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่มุ ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมายที่ 2 “ภาครัฐ 
มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ “ และส่งผลต่อการบรรลุค่า
เป้าหมาย ปี 2566 – 2570 ตามตัวชี้วัด ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติ 
อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวด้วย 
 (3.2) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู ้ความสามารถสูง  

มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาคร ัฐให้ม ีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที ่สาม ทักษะด้านดิจ ิทัล  
มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมเพื ่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงาน
ในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและ
เสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4) สร้างผู ้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และ
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ 
นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเองมีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำให้สามารถแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
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• เป้าหมายของแผนย่อย : 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมัน่และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  
เป็นแผนทีส่่งผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการพัฒนากรอบความคิด ทักษะสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัล
และศตวรรษที่ 21 ของบุคลากรทุกประเภท ซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา
ที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบความคิด 
(Mindsets) และกรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได ้อย ่างมีประส ิทธ ิผลและต่อเน ื ่อง รวมทั ้ง  ม ีท ักษะ 
ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน 
และการผสานการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม 
และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมาย
ปี 2566 – 2570 ตามตัวชี้วัดที ่(1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และตัวชี้วัดที ่(2) 
สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 30 ของแผนย่อยตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวข้างต้น 

2.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 
1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐ

ไปสู่ระบบดิจิทัล 
1.1) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

5) ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาคร ัฐ รวมทั ้ง  การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพ่ือไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
5.2 จัดเตรียมและพัฒนา “งานที่มีมูลค่าสูง” (High Value Job) และ

ระบบการบริหารกำลังคนทั้งในส่วนของการวางแผนการเคลื่อนยา้ย 
(Mobility) การจ ัดเตร ียม ทักษะแบบใหม่ (Up-skill/ Re-skill)  
เพื ่อรองรับการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานและคงรักษาไว้ 
ซึ่งคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรภาครัฐ 

5.3 พัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านดิจ ิท ัลภาครัฐให้สามารถนำ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมารวมไว้ในหน่วยงานเดียว 
(Pool Resources) และวางระบบการบริหารงานเพ่ือให้ทำงานอย่าง
เป็นทีมเดียวกันกับผู ้รับผิดชอบภารกิจ (Business owner) และ
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของรัฐด้วย 

5.4  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในด้านข้อมูลเพื่อให้มี
บุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการนำข้อมูลและข้อมูล
ขนาดใหญ่มาสร้างคุณค่า ตลอดทั้งห่วงโซ่การพัฒนาตั้งแต่การผลิต 
บริหารจัดการ สร้างสรรค ์วิเคราะห์ นำเสนอ และใช้ประโยชน์ข้อมูล 
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1.2) เป้าหมายกิจกรรม 
1.3) ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

สามารถปรับเปลี ่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์  
ที ่แปรเปลี ่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่  (New 
Normal) เป็นภาครัฐ เพ่ือประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและ
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 

1.3) ตัวชี้วัด  
2.5)  ระดับความสำเร็จในการยกระดับความสามารถหน่วยงาน ภาครัฐรวมทั้ง

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลโดยม ีDigital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 

2) ก ิจกรรมปฏ ิร ูปท ี ่  3 ปร ับเปล ี ่ยนการบร ิหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
สู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่าง
คล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

 2.1) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) เปลี่ยนระบบการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบดิจิทัล

เต็มรูปแบบ เพื่อการสรรหาคนดี คนเก่ง เข้าสู่ตำแหน่งสำคัญได้ทัน
การณ์ และปรับบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่งานเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กร เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลได้เต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

7)  พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ เพ่ือให้มีกำลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะ ปฏิบัติงานในภารกิจที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
และชัดเจน สอดรับกับการทำงาน รูปแบบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีจ้างงาน
ตลอดชีพ (Non-career Employment) เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรได้
ทันการณ ์

8)  พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทำงานภายใต้
ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อาทิทักษะดิจิทัล ทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล รวมถึงสร้างและพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ให้กับบุคลากร
ภาครัฐทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

2.2) เป้าหมายกิจกรรม   
ภาครัฐสามารถบริหารจัดการกำลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพ และ
ความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์กำลังคนให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

2.3) ตัวชี้วัด  
2.4) ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่มี

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และกรอบความคิด (Mindset) ในการปฏิบัติงาน
ในยุคดิจิทัลและภาวะชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ⬧ ฉบับที่ 13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

  โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลัก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นที่ต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย (1) พัฒนาการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ 
สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม (2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง 
และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ (3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างระบบการบริหารจัดการ และ (4) การ
สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐ
ดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบดสนองต่อเป้าหมาย
หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) เป้าหมายหลักที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส
และความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั ่วถึง เท่าเทียม และ (2) เป้าหมายหลักที ่ 5 การเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
  การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ใน 4 ด้าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง 
พร้อมปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมุดหมายที่ 13 ยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที ่ 20 การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที ่ 21  การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วย 

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภยัการทุจริต 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติที่ 

3.7.11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริตรองรับนโยบายที่ 9 : 
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต   

3) เป ้าหมายเช ิงย ุทธศาสตร์  : หน่วยงานภาคร ัฐม ีระบบป้องก ันและแก ้ ไข 
การทุจริต รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

4) ตัวชี้วัด : 
(1)  ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

5) กลยุทธ์ : 
 (1) นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
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  2.4 ย ุทธศาสตร ์สำน ักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเร ือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
  กรอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหา รจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความ
คุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579) 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)  
ที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ คือ  

▪ วิสัยทัศน์ :  
“ให้การรับราชการเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกสุดท้ายของการประกอบอาชีพสำหรับคนเก่ง 

ที่มีจิตสาธารณะและให้โลกหันมาศึกษาดูงานการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของไทย”  
▪ ยุทธศาสตร์ ก.พ. :  
“การสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการ 

ของประเทศ มีคุณธรรมปลอดทุจริตเป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื ่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี ่ยนระบบและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ 
ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม” 
  ทั้งนี้ โดยกำหนดให้มีกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ  
ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1) กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง  
(First Choice Civil Service) โดยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 

- ระบบการสรรหาที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อให้ได้มาซึ่งคนดีคนเก่งที่
เหมาะสมกับส่วนราชการ 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2)  กลยุทธ์การสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารกำลังคนของส่วนราชการ 

(Department focused HR Platform) โดยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 
 - ระบบจำแนกตำแหน่ง ที่รองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คล่องตัว สนับสนุนการขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 - ระบบค่าตอบแทน ที่เพ่ิมความสามารถของส่วนราชการในการดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพ 
 - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที ่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ของส่วนราชการ 
 - ระบบการแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน ที่คล่องตัว โปร่งใส เป็นธรรม 

 3) กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพราชการ (Civil Service of Integrity & 
Passion) โดยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 
  - ระบบทุนรัฐบาล ที่ดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดี สนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
และมีความเป็นบูรณาการระหว่างแหล่งทุนต่าง ๆ  
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  - ระบบการพัฒนาข้าราชการ ที่ส่งเสริมการเตรียมกำลังคนและสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว 
  - ระบบการส่งเสริมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับบริบทของส่วนราชการ 
  - ระบบมาตรฐานวินัย ที่มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ และเป็นธรรม 
 4)  กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy) 
โดยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 
  - การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  - ระบบการพัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพ 
  - การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ที่ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในเวทีโลก 

2.3 แผนระดับที่ 3 ทีเ่กี่ยวข้อง  
▪ ชื่อแผนระดับที่ 3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 

(หน่วยงานเจ้าของแผน : สำนักงาน ก.พ.) 
▪ ชื่อแผนระดับที่ 3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยงานเจ้าภาพแผน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
▪ ชื่อแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  (หน่วยงานเจ้าของแผน : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
 วิสัยทัศน์  :  บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรยีนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็น

ในโลกยุคใหม ่
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื ้นที ่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง 

เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 ค่านิยมองค์กร   
 T  : Teamwork    การทำงานเป็นทีม  
 E  : Equality of Work  ความเสมอภาคในการทำงาน   
 A  : Accountability  ความรับผิดชอบ   
 M  :  Morality and Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์   
 W  : Willful  มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ   
 I   :  Improvement  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
 N  :  Network and Communication  การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 S  : Service Mind   การมีจิตมุ่งบริการ  
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 เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณา

การที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน

ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3.5 เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่
จำเป็นสอดคล้องกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในแต่ละบริบท 
 

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริม 
สร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/
วิชาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่
พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดนและพื้นที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและ
แรงงานต่างด้าว) 
1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัย
คุกคามรูปแบบใหม ่
1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับ
ต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาส
ทางการศึกษา  

2. พัฒนากำลังคน เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์
ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นที่ ภูมิภาค 
และประเทศ 

2.1 พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานในพื้นที่ภูมิภาค และประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ในโลกยุคใหม ่
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรูผ้่าน
สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั  
3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน 
3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหาร 
และจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทาง 
การศึกษา  

4. สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
 

4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย
ครอบคลุม ทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. หน่วยงานและสถานศึกษามีการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
และความตระหนักรู้คณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยดีิจิทัล ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการ
ประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกัน 
ในทุกระดับ 
6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงทุกระดับ ทุกพื้นที่  
6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง  
6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น เช่ือมโยง 
และเอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
6.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤต ิ
มิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวัง 
และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  
6.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏบิัติงาน 
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 2.4 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  หลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ 
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กรประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

 นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

⬧ เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
⬧ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันการเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ 
⬧ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
⬧ ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ 

  ⬧ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม  
  ⬧ ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม 
  ⬧ ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้เป็นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
   ทันสมัย สวยงามและเป็นแหล่งพักผ่อนเพื่อการเรียนรู้ 
 3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

⬧ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล 
⬧ เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน 

 ⬧ พัฒนาทางเลือกการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่มเปราะบาง  
และ NEETs 

⬧ พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา Home School และ Home-Based Learning 
 4. พัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ⬧ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาแบบ Modular System ที่เชื่อมโยงการศึกษาและการสะสม    
    Credit Bank 
  ⬧ ผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิ 
  ⬧ จัดตั้งศูนย์ Strat up และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ 
  ⬧ พัฒนาแบบทดสอบ V-Net 
  ⬧ สร้างและพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

⬧ ขับเคลื่อนการประเมินวิทยฐานะตามระบบ DPA 
⬧ พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ และ Technology Digital 
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⬧ พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 
   โลกอนาคต 

⬧ เร่งรัดแก้ปัญหาหนี้สิน 
 6. พัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  ⬧ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และ Technology Digital 
  ⬧ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย ICT 
  ⬧ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
  ⬧ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ⬧ ส่งเสริมส่วนราชการดำเนินการตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายทางการศึกษา 

  ⬧ เร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรอง และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับ  
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

 3.1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
⬧ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  

(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 18 ตุลาคม 2548) 
   “ข้อ 2 ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ จัดทำงบประมาณและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพ่ือใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง 
   2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
   3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
   4) จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
   5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
   6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
   7) ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนงานการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื ่อการศึกษา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
   9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ 
งานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
   10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
   11) ดำเนินการเกี ่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง 
ซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
   12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  

⬧ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) 
   “ข้อ 3/1 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื ่อทำหน้าที ่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   1) ดำเนินการเกี ่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
สำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
   2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนว่ยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย” 



หน้าที่ 19 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

   “ข้อ 3/2 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
   2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
   3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย” 

⬧ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้า 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) 
   “ข้อ 3/3 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
   2) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
   3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 3.2 วิสัยทัศน์  
  บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 
  3.3 พันธกิจ   
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสม
ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3.4 ค่านิยมองค์กร 

T  : Teamwork    การทำงานเป็นทีม หมายถึง  บุคลากรมีความสามัคคี  ประสานงานกันทำ 
เพ่ือองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และด้านกฎหมาย มีทีมงานที ่สามารถนำนวัตกรรมใหม่  ๆ มาใช้พัฒนา 
การทำงานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อการทำงานที่นำไปสู่
เป้าประสงค์ขององค์กร 

E  : Equality of Work  ความเสมอภาคในการทำงาน  หมายถึง  ผู้บริหารให้ความสำคัญในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

A  : Accountability  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  และงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย  ตระหนักในความรับผิดชอบ  พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ  สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทำ
ของตนเองหรือหน่วยงานได ้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 

M  :  Morality and Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  หมายถึง  บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และถูกต้องเพ่ือนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ  และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ 

W  : Willful  มีความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  หมายถึง  บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร 

I   :  Improvement  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  หมายถึง  บุคลากรหมั่นแสวงหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

N  :  Network and Communication  การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หมายถึง  
บุคลากรในองค์กรยิ้มแย้มต่อกันและกัน  กล่าวคำทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้งมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี  ข้าราชการนำข่าวสารใหม่  ๆดี ๆ  มาเผยแพร่ เล่าสู่กันฟัง 
มีการจัดให้มีการพบสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร  ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาใช้บริการ 

S  : Service Mind   การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อ
ด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร  มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร 
พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

3.5  เป้าประสงค์รวม 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มี

ประสิทธิภาพ 
2. ผู ้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีว ิตที ่มีคุณภาพและเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 3.7 มุมมองผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร (HRM & HRD) 
 จากการศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ระดับบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการ
ภาคทุกภาค ผู ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู ้บริหารฯ ได้มีมุมมองความคิดเห็นที ่เกี ่ยวข้องกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเอื้อให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประสบผลสำเร็จ สรุปได้ดังนี้ 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการพัฒนา
บุคลากร (HRM) 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองภารกิจองค์กร 
(HRD) 

1) ควรมกีารจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) เพื่อให้บุคลากรมีแผนในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีสมรรถนะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานในตำแหน่งและศักยภาพตนในการ
ทำงานให้สูงขึ้น เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีในอนาคต 
2) ควรมีการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจน
และเป็นระบบ แบ่งเป็น แผนส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและในพื้นท่ี
ระดับจังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มตามบทบาทและภารกิจหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบและแผนท้ัง 3 แผน ต้องมีการบูรณาการร่วมกันได้   
3) วางระบบการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับ โดยหากจะต้อง
เติบโตไปยังสายงานท่ีสูงขึ้น จะต้องผ่านการพัฒนาในเรื่อง
อะไรบ้าง ในแต่ละตำแหน่ง แต่ละระดับ 
4) ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งตาม
สายงานและพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
5) การส่งเสริมให้มีระบบการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองทุก
ระดับ ตั้งแต่แรกบรรจุ ผู้มีประสบการณ์ ระดับหัวหน้างาน ระดับ
อำนวยการ และระดับผู้บริหาร 
6) ควรจำแนกกลุ่มในการพัฒนา เพื่อใหส้่วนราชการสามารถวาง
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ มีการวัดแววบุคลากร และจัดกลุ่ม
บุคลากรให้เข้าสู่โอกาสในการแข่งขันและพัฒนา เกิดแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเองเพื่อสั่งสมประสบการณ์และผลงานได้ตาม
ความก้าวหน้าในอาชีพ และให้เกิดการคัดเลือกคนท่ีเหมาะสมไปสู่ใน
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
7) สร้างและพัฒนารูปแบบ เครื่องมอืสำหรับการพัฒนาบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) ระบบพ่ีเลี้ยง (Monitoring) การสอนงาน (Coaching) 
ระบบเรียนรู้ออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานให้ครอบคลุม
ตามภารกิจของหน่วยงานและเป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาส

1) พัฒนาใหบุ้คลากรมีความสามารถ (Capability) ท่ีรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ทันทีทันควัน โดยจำแนกบุคลากรเป็นกลุ่มหรือแต่ละ
ช่วงวัย โดยเฉพาะในสังคมท่ีมีการเปล่ียนของเทคโนโลยีและการ
ให้บริการท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
2) สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างรวดเร็วใน
สังคมแห่งเทคโนโลยี การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง การ
ให้บริการ สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
4) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานวิจัย สามารถทำงานประจำ
ให้เป็นลักษณะงานวิจัย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
5) สร้างค่านิยม กรอบความคิด (Mindset) ของบุคลากรท่ียึดหลักและ
เคารพผู้อาวุโสท้ังทางการงาน และการใช้ชีวิต การเคารพซ่ึงกันและการ
ทำงานร่วมกัน กตัญญูรู้คุณ และคุณสมบัติของคนไทย 
6) ปรับเปลี่ยน Mindset ในการทำงานร่วมกันในองค์กรให้ได้ โดยเฉพาะท่ี
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทักษะการทำงานท่ีหลากหลาย จากรุ่นสู่รุ่น 
สามารถถอดองค์ความรู้ เพื่อบูรณาการและผสมผสานการใช้รูปแบบการ
ทำงานท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใน (Attitude) ในการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรในภาพรวม 
7) พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตท่ีสามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามบริบททางสังคม มีความรอบรู้ในศาสตร์ 
ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานทดแทนกันได้  โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาปรับใช้ในงานเพื่อลดภาระหรือขั้นตอนการ
ทำงานตามปกติได้มากขึ้น สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไปใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ และสามารถเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ 
8) สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความสามารถ
สูง มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความชำนาญและเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และบุคลากรทะกระดับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการนำ IT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล 
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การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการพัฒนา
บุคลากร (HRM) 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองภารกิจองค์กร 
(HRD) 

ความก้าวหน้าในฐานะหัวหน้างานและผู้บริหารในอนาคต รวมถึง 
เกิดการสร้างวัฒนธรรมการสอนงานในองค์กรด้วย 
8) การนำระบบการพัฒนาบุคลากร มาใช้ประกอบการพิจารณา
เลื่อนตำแหน่งและการบริหารค่าตอบแทนของบุคลากร 
9) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ 
(Knowleage management : KM) การใช้ระบบ Coaching 
และ Mentoring มาใช้ในการฝึกและสอนงานในองค์กร อีกท้ัง 
ยังสามารถสร้างการมีปฏิบัติสัมพันธ์ท่ีดีของคนในองค์กร 
10) จัดระบบการสอนงาน การถ่ายโอนความรู้อย่างมีแบบแผน 
และรวมรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้
ของผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป 
11) ส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้(Development and Knowledge Management) เพื่อ
พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ และสมรรถนะท่ี
จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
รวมถึง ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ 
(KM) คลังข้อมูลความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
12) สร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน ซ่ึงจะส่งผลให้บุคลากรมี
ความสุขในการทำงาน นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
โดยรวม ทำให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มความสามารถ และเป็น
การรักษาบุคลากรไว้ให้อยู่ในองค์กร 
13) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะ Learning 
Organization และนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้ สรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับหลัก
สมรรถนะ 
14) ควรมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทุ่มเทและตั้งใจใน
การทำงาน โดยเฉพาะต้องเน้นบุคลากรในพื้นท่ีห่างไกล กันดาร 
พื้นท่ีสูง  เกาะแก่ง เป็นต้น บุคลากรเหล่าน้ีนอกจากจะอยู่บน
เงื่อนไขที่จำกัดแล้ว ยังขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอีกด้วย 
ควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
ท่ีจะเข้าถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรเหล่าน้ัน และควรมกีารยกย่องเชิง
ชูเกียรติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
แก่ผู้ท่ีมีความเหมาะสม 
15) ควรมีระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร 
ท่ีเพียงพอ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการ
พัฒนาบุคลากร 
16) การจัดสวัสดิการที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ 
หรือสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด 
17) ควรมกีารวางแผนสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องผลการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมในการทำงาน 
18) ควรจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคน ท่ีกำหนดเป้าหมาย
ให้ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  

8) ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งท่ีดี ถูกต้อง มีการทำงานท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
ทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี 
9) พัฒนาทีมงานโดยเฉพาะทีมงานท่ีมีความต่างวัย และทักษะ 
ท่ีจำเป็นของบุคลากรในการทำงานในศตวรรษท่ี 21 
10) ควรมีแผนงาน/โครงการ และมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท่ีสามารถดึงดูดท่ีเน้นการพัฒนาและรักษาไว้ 
ซ่ึงกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง  
ซ่ึงจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของส่วนราชการ (Talent Management)  
11) ควรมีการพัฒนาท่ีผสมผสานระหว่าง HRM & HRD ไว้ด้วยกัน 
และวางแผนการพัฒนาในระยะยาว 
12) ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีพัฒนา ส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์
อันดีให้แก่บุคลากรทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
ในองค์กร เช่น กิจกรรมกีฬา CSR สภากาแฟ เป็นต้น 
13) สร้างค่านิยมให้กับข้าราชการและบุคลากร โดยนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
15) ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา ติดตามความเคลื่อนไหว
และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์โลกตลอดเวลา 
16) ควรพัฒนาบุคลากรในลักษณะองคาพยพ  ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาท้ังในและต่างประเทศ การพัฒนาเป็นรายกลุ่ม รายบุคคล 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาให้
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
17) ควรเน้นการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ 
เชิงลึกในด้านน้ัน ๆ ในลักษระการพัฒนาทรัพยากรในหน่วย  
(Unit Training) 
18) การพัฒนาบุคลากรจำเป็นต้องมีความชัดเจน จริงจัง  
และสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการ 
19) การพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษา 
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ การให้ทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน 
20) ควรพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ยกระดับศักยภาพ พัฒนาทักษะ 
และสมรรถนะ การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสม
เอื้อต่อการมีสุขภาวะในการทำงานท่ีดี การสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมุนษย์ 



หน้าที่ 23 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการพัฒนา
บุคลากร (HRM) 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองภารกิจองค์กร 
(HRD) 

19) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานท่ีดี สร้างสรรค์ สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ รวมถึง ส่งเสริมค่านิยม
ระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
20) พัฒนาโดยการเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเองก่อน
ไปพัฒนาผู้อื่น สร้างต้นแบบบุคลากรการเรียนรู้ จุดประกายและ
สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา 
21) ควรมีการพัฒนาระบบฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ 
22)  ควรจัดให้มีแผนหรือมาตรการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพของข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถสูง ได้แก่ 
     - แผนพัฒนาฯ สำหรับข้าราชการทั่วไปท่ีอยู่ในองค์กรมาแล้ว
ช่วงหน่ึง และมีผลสัมฤทธิ์สูง ควรธำรงรักษาไว้เป็นกำลังสำคัญ 
      - แผนเฉพาะกรณีตามความจำเป็นขององค์กร เป็นระบบ 
ท่ีออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ เช่น HiPPS / New Wave Leardership  
เป็นต้น 
23) สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร และให้ความสำคัญ 
ในการส่งเสริม กำกับ ติดตามให้บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย มีจริยธรรม ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน และเป็นแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง ค่านิยมร่วมสำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ 
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3.8 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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3.9 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 

         ภาพรวมอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้าง) 
 

ที่ 

                ประเภท
ข้อมูล 
 
 
 
ประเภทอัตรากำลัง
(จำนวน) 

กรอบอัตรากำลัง  (กรอบ) รวม 
ขรก.พลเรือน

สามัญ 
ข้าราชการครูและ

บุคลากรฯ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ 

พนักงานทุน
หมุนเวียน 

 

มีเงิน ไม่มีเงิน มีเงิน ไม่มีเงิน มีเงิน ไม่มีเงิน มีเงิน 
ไม่มี
เงิน 

มีเงิน 
ไม่มี
เงิน 

มีเงิน 
ไม่มี
เงิน 

มีเงิน 
ไม่มี
เงิน 

1 สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สป.เดิม) 

1,016 89(6) 3,293 2,064 98 13 101 - 2 - ไม่มีกรอบ 6 - 6,592 
1,111 5,357            

2 สำนักงาน ก.ค.ศ. 281 - - - 3 - 17 - - - 67 - - - 368 
3 สำนักงาน กศน. 385 - 5,601 12,289 14,524 610 420 - - - - - - - 32,894 

16,955 15,134 
4 สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
239 - 202 - 714 42 8 - - - 17 - - - 1,222 

756 
รวม 1,921 89(6) 8,096 14,353 15,338 642 546 - 2 - 84 - 6 - 41,076 

หมายเหตุ :  (1) สป.(เดิม) รวมสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ศปบ.จชต.) 
               (2)  89(6) หมายถึง ตำแหน่งของหน่วยงานในสังกัด สป.เดิม ที่ยังไม่ได้กำหนดกรอบเลขท่ีตำแหน่ง ให้ครบตามกรอบโครงสร้างที่สอดคล้องตาม
มติคณะรัฐมนตรี คือ ศูนย์ต่อต้านการทุจริต ศธ.  จึงต้องดำเนินการตัดโอนตำแหน่งและเงินประจำอัตราของหน่วยงานในสังกัด สป. (เดิม) ในช่วงหลังเกษียณอายุ
ราชการ โดยใช้แนวทางตามมาตรการการบริหารกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

ที่มา :  งานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป. ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
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 3.10 เป้าหมายการพัฒนา  ตาม (ร่าง) แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงาน ก.พ. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.11 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

  การคำนวณหาความต้องการจำเป็น (PNI) 
 Priority Needs Index Modified (PNI Modified) เป็นสูตรที ่ปร ับปรุงจากสูตร PNI 
ดั้งเดิม โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช เป็นวิธีการที่หาค่าผลต่างของ ( I-D) แล้วหาร ด้วย 
ค่า D เพ่ือควบคุมขนาดของความต้องการจำเป็นให้อยูในพิสัยที่ไม่มีช่วงกว้างมากเกินไปและให้ ความหมาย 
เชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่ เป็นรากฐานในการคำนวณค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพ 
ที่คาดหวังของกลุ่ม 
 PNI modified = (I – D) / D 

 I (Important) หมายถึง สภาพจริงที่เป็นอยู่ 
 D (Degree of success) หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงค่าที่ระบุระดับความต้องการจำเป็นด้วยค่า PNI_modified เป็นรายข้อ โดยข้อที่มี 
ค่า PNI_modified มาก แสดงว่า มีความต้องการจำเป็นในระดับมากกว่าข้อที ่มีค่า PNI_modified น้อย  
ความต้องการจำเป็นที่มีค่า PNImodified มาก จึงควรให้ความสำคัญนำมา ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาก่อน  
ซึ่งจากข้อมูลในตารางจะพิจารณาค่า PNI_modified ที่มีค่ามากกว่า 0.3 ถือว่ามีความสำคัญในการนำมาพัฒนา 
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ประเด็นคำถาม 
ต้องทำ/จำเป็น/

เร่งด่วน 
สภาพปัจจุบัน 

PNI 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. ด้านสมรรถนะของบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.1 การกำหนดนโยบายโมเดลสมรรถนะ 
(Competency Model) ของบุคลากรที่เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร สามารถสะท้อนทิศทางการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน สมรรถนะ
พิเศษประจำตำแหน่ง สมรรถนะตามยุทธศาสตร์ 

4.53 0.61 3.5 0.99 0.29 

1.2 การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารให้สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

4.62 0.55 3.59 0.89 0.29 

1.3 การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ที่มีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ทันสมัย ทันเวลา  
มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถผลักดัน 
ให้บุคลากรพัฒนาตนเองได้ตามโมเดลสมรรถนะ 
ขององค์กร 

4.47 0.45 3.56 0.86 0.26 

1.4 การเตรียมพร้อมบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent) เพ่ือเข้าสู่การเป็นผู้บริหารองค์กรในอนาคต 

4.44 0.61 3.26 0.93 0.36 

1.5 บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาสมารรถนะ 
ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพในลักษณะ Training Road Map 

4.56 0.56 3.12 1.12 0.46 

1.6 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan) ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคล ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่ทิศทางการพัฒนาและระบบการ
ประเมินผลรายบุคคลได้ 

4.62 0.6 3.41 1.18 0.35 

1.7 การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามในระดับสากลด้านระบบ
การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

4.56 0.61 3.26 1.05 0.40 

1.8 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้การจัดการ
ความรู้เป็นฐานในการพัฒนา 

4.53 0.61 3.47 0.86 0.31 

2. ด้านเทคโนโลยี ทักษะดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Routine to Research) 

4.11 0.66 3.03 1.03 0.36 
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ประเด็นคำถาม 
ต้องทำ/จำเป็น/

เร่งด่วน 
สภาพปัจจุบัน 

PNI 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เนื้อหาความรู้ สื่อการเรียนรู้ 
วิธีการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึง
ง่าย สามารถส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เกิดประสิทธิภาพ 

4.65 0.6 3.47 0.99 0.34 

3. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรในด้าน 
การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในการปฏิบัติงาน  
เช่น การลดต้นทุน การลดขั้นตอน การลดระยะเวลา 
การเพ่ิมปริมาณงาน (ผลผลิต) การบริหารความเสี่ยง 
เป็นต้น 

4.53 0.75 3.24 0.92 0.40 

4. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรในด้านการ
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนา
ประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 

4.68 0.59 3.59 0.96 0.30 

5. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถนำ
เครื่องมือ Big Data มาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์งาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

4.68 0.53 3.15 0.93 0.49 

3. ด้านคุณภาพชีวิต  
1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
โดยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัยที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน มีสุขภาพกายที่เข้มแข็ง เช่น การป้องกัน
โรค Office Syndrome เป็นต้น 

4.53 0.66 3.26 0.99 0.39 

2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถบริหาร
จัดการทางการเงินส่วนบุคคลได้อย่างยั่งยืน สมดุล กับ
ชีวิต 

4.56 0.66 3.24 1.21 0.41 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตที่ดีให้กับ
บุคลากร 

4.47 0.79 3.03 1.11 0.48 

4. การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสามารถ
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเกิดประสิทธิผล 

4.59 0.61 3.41 0.92 0.35 

5. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของ
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ 
 
 
 
  

4.62 0.7 3.47 0.99 0.33 
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ประเด็นคำถาม 
ต้องทำ/จำเป็น/

เร่งด่วน 
สภาพปัจจุบัน 

PNI 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต  
1. การจัดการความรู้และสื่อสารให้บุคลากรได้เข้าใจ 
เข้าถึง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายใน (Internal Control) ขององค์กร  
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงในการก่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงความเสี่ยงที่จะก่อนให้เกิด 
ความเสียหายแก่ภาครัฐ 

4.56 0.66 3.5 0.93 0.30 

2. การจัดการความรู้บุคลากรขององค์กรในด้านสิทธิ์
และการเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน เมื่อตรวจสอบ 
พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความเสี่ยงที่
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมความ
ตระหนัก ในการช่วยองค์กรลดความเสี่ยง 

4.56 0.75 3.62 0.95 0.26 

3. การจัดการความรู้บุคลากรขององค์กรในด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความเสี่ยงที่จะ
ก่อนให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ 

4.5 0.66 3.5 1.05 0.29 

 

จากการเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องทำ/จำเป็น/เร่งด่วน กับ สภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย จำแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสมรรถนะของบุคลากร และการบริหารทรัพยากร
บุคคล 2) ด้านเทคโนโลยี ทักษะดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  3) ด้านคุณภาพชีวิต  และ  
4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต พบว่า 

1)  ด้านสมรรถนะของบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ต้องทำ/จำเป็น/
เร่งด่วน ที่ส่วนราชการควรให้ความสำคัญ และนำมา ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาก่อน  ซึ่งจากข้อมูลใน
ตารางจะพิจารณาค่า PNI_modified ที่มีค่ามากกว่า 0.3 ถือว่ามีความสำคัญในการนำมาพัฒนา และ
เรียงลำดับความสำคัญ ได้ดังนี้ 
 อันดับที่ 1  ค่า PNI_moddified อยู่ท่ี 0.46  คือ  บุคลากรบุคลากรทุกระดับควร
ได้รับการพัฒนาสมารรถนะในการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายอาชีพในลักษณะ  
Training Road Map 
 อันดับที่ 2  ค่า PNI_moddified อยู่ที ่ 0.40  คือ การพัฒนาและส่งเสริมองค์
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามในระดับ
สากลด้านระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ่
 อันดับที่ 3  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.36 คือ การเตรียมพร้อมบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent) เพ่ือเข้าสู่การเป็นผู้บริหารองค์กรในอนาคต 
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 อันดับที่ 4  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.35 คือ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan) ที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคล 
ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ทิศทางการพัฒนาและระบบการประเมินผลรายบุคคลได้ 
 อันดับที่ 5  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.31 คือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
โดยใช้การจัดการความรู้เป็นฐานในการพัฒนา 

2)  ด้านเทคโนโลยี ทักษะดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   สิ่งที่ต้องทำ/
จำเป็น/เร่งด่วน ที่ส่วนราชการควรให้ความสำคัญ และนำมา ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาก่อน ซึ่งจากข้อมูล
ในตารางจะพิจารณาค่า PNI_modified ที่มีค่ามากกว่า 0.3 ถือว่ามีความสำคัญในการนำมาพัฒนา และ
เรียงลำดับความสำคัญ ได้ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.49  คือ  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้สามารถนำเครื ่องมือ Big Data มาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน  เพื ่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

อันดับที่ 2  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.40  คือ  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ขององค์กรในด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในการปฏิบัติงาน เช่น การลดต้นทุน การลดขั้นตอน 
การลดระยะเวลา การเพ่ิมปริมาณงาน (ผลผลิต) การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

อันดับที่ 3  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.36  คือ  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Routine to Research) 

อันดับที่ 4  ค่า PNI_moddified อยู่ท่ี 0.34  คือ  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เนื้อหา
ความรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงง่าย  สามารถส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดประสิทธิภาพ 

อันดับที่ 5  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.30  คือ  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ขององค์กรในด้านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 

3)  ด้านคุณภาพชีวิต  สิ่งที่ต้องทำ/จำเป็น/เร่งด่วน ที่ส่วนราชการควรให้ความสำคัญ 
และนำมา ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาก่อน ซึ่งจากข้อมูลในตารางจะพิจารณาค่า PNI_modified ที่มีค่า
มากกว่า 0.3 ถือว่ามีความสำคัญในการนำมาพัฒนา และเรียงลำดับความสำคัญ ได้ดังนี้ 

 อันดับที่ 1  ค่า PNI_moddified อยู่ท่ี 0.48  คือ  การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
สุขภาพจิตที่ดีให้กับบุคลากร 

 อันดับที่ 2  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.41  คือ  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้สามารถบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลได้อย่างยั่งยืน สมดุล กับชีวิต 

 อันดับที่ 3  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.39  คือ  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานโดยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีสุขภาพกายที่เข้มแข็ง 
เช่น การป้องกันโรค Office Syndrome เป็นต้น 

 อันดับที ่ 4  ค่า PNI_moddified อยู ่ที ่ 0.35  คือ  การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล 

 อันดับที ่ 5  ค่า PNI_moddified อยู่ที ่ 0.33  คือ  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 
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4)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต  สิ่งที่ต้องทำ/จำเป็น/เร่งด่วน ที่ส่วนราชการ
ควรให้ความสำคัญ และนำมา ปร ับปร ุง แก้ไข หร ือพัฒนาก่อน  ซึ ่งจากข้อมูลในตารางจะพิจารณา 
ค่า PNI_modified ที่มีค่ามากกว่า 0.3 ถือว่ามีความสำคัญในการนำมาพัฒนา และเรียงลำดับความสำคัญ ได้ดังนี้ 

 อันดับที่ 1  ค่า PNI_moddified อยู่ที่ 0.30  คือ  การจัดการความรู้และสื่อสาร
ให้บุคลากรได้เข้าใจ เข้าถึง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 
ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังความเสี่ยงในการก่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รวมถึงความเสี่ยงที่จะก่อนให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ 

 

3.12 การวิเคราะห์องค์กร โดยการทบทวนกรอบการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 
 1. กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (จุดแข็ง - จุดอ่อน) 7 - s (Mckinsey 7s Freamwork)  
 

 
 

 1.1 กลยุทธ์ (Strategy) องค์กรมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร ในการวางแผนเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับองค์กรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2 โครงสร้าง (Structure) องค์กรมีโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างไร มีการแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตามวิชาชีพ ลักษณะงาน ตามลูกค้าผู้มา
รับบริการตามพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมชัดเจนหรือไม่ 
 1.3 ระบบ (System) องค์กรมีจุดแข็งจุดอ่อนในกระบวนการและลำดับขั้นการปฏิบัติงาน  
เป็นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับหรือไม่ เช่น ระบบบัญชี/การเงิน ระบบพัสดุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบการติดตาม/ประเมินผลเอ้ือต่อกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ 
 1.4 รูปแบบ (Style) รูปแบบความเป็นผู้นำ การบริหารที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับ ลักษณะองค์กร
เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ การมีส่วนร่วม รูปแบบ สไตล์ผู้นำเป็นอย่างไรแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) 
แบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) แบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) หรือแบบเสรี (Laissez – Faire Leader) 
 1.5 การจัดการบุคคลเข้าทำงาน (Staff) การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การจัดการคนเข้า
สู่ตำแหน่งการพัฒนาบุคลากรการรักษาคนดีคนเก่งไว้ในองค์กรหรือไม่อย่างไร ตลอดจนการบริหารค่าตอบแทนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะสูงสุดของบุคลากรอันจะนำไปสู่ผลสำเร็จขององค์กร 
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 1.6 ทักษะ (Skill) ความโดดเด่นความเชี่ยวชาญบุคลากร ทักษะการทำงาน และทักษะ
ความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ องค์กรดำเนินการค้นหาทักษะของบุคลากรและดำเนินการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ 
 

 2. กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) PEST Analysis 
 

 
 

 2.1 การเมือง (Political) : เป็นการวิเคราะห์โยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ  
ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น นโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและกฎระเบียบต่างๆ ความมั่นคงของรัฐบาล 
บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมืองหรือทิศทาง ตัวชี้วัดของกระทรวง ฯลฯ 
 2.2 เศรษฐกิจ (Economics) : การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบโดยตรง
ต่อองค์กรระบบเศรษฐกิจทั้งใน และระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงิน อัตรา
ดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการว่างงาน ภาวการณ์จ้างงานและค่าแรง 
การลงทุน ภาคเอกชน ราคาน้ำมันดิบ การเงินการธนาคาร ฯลฯ 
 2.3 สังคม (Social) : สภาพสังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมการเกิดมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น โครงสร้างและ
จำนวนประชากรที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีมากขึ้มีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรัง การจัดระบบการบริการ 
ทางสุขภาพ เป็นต้นระดับการศึกษาและอัตราการรู ้หนังสือของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมแบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต
ลักษณะของชุมชนและการตั้งถิ่นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้
และความเป็นธรรมในสังคม ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 2.4 เทคโนโลยี (Technological) : เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน เช่น การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ความรู้และวิทยาการแขนงต่าง ๆ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ
ต่างๆ ในปัจจุบัน Technology กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำารงชีวิตของมนุษย์รวถึงการดำาเนินการ 
ขององค์กร มีผลกระทบทั้งดีและเสีย แต่องค์กรพยายามที่จะนำเอาข้อดีของ Technology มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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 3.13 ผลการวิเคราะห์องค์กร   
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือค้นหาจุดแข็ง – จุดอ่อน 

โดยใช้กรอบ 7 - S ตามแนวคิดแมคคินซีย์  ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพ่ือค้นหาโอกาส – อุปสรรค 
ใช้ PEST Analysis ซึ่งมผีลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 : ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีทิศทางนโยบายด้านการ
บริหารกำลังคนชัดเจน มีหน่วยงานรองรับด้านการพัฒนา
กำลังคน และทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับภารกิจด้านการ
พัฒนาบุคลากร 
S2 : ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการวางแผนอัตรากำลังคน
สอดคล้องเหมาะสมระหว่างสมรรถนะความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรกับภารกิจงาน 
S3 : มีหน่วยงานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
S4 : มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีหลากหลาย 
S5 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐานในการ
ดำเนินงานอย่างรวดเร็ว 
S6 : มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
โดยมีระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือนรองรับ และเชื่อมโยงสู่
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
S7 : บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานตาม
ตำแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
S8 : มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร และทิศทางขององค์กรและระดับชาติ 
S9 : มีหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) ก่อน
เข้าสู่ตำแหน่งท่ีครอบคลุมและได้รับการรับรองจากสำนักงาน 
ก.พ. โดยหน่วยงานอื่นสามารถเทียบเคียงหลักสูตรการพัฒนา
น้ีได้ 
S10 : มีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีม 
S11 : มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศจำนวน
มาก ท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
S12 : หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มตำแหน่งของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถทำให้เกิดความคล่องตัวใน
การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง สายงาน และย้าย และเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินแนวทางหมุนเวียนงานของกระทรวง 
S13 : มีบุคลากรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ท่ีพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์การ 
S14 : มีโครงสร้างองค์การท่ีเอื้อต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

W1 : ขาดแผนอัตรากำลังคน ส่งผลให้การเตรียมกำลังคนท้ัง
ด้านปริมาณ และด้านคุณภาพสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  ไม่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าท่ีและ
อำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
W2 : ขาดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของ
ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี
สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงภายใต้สภาวะการขาด
แคลนอัตรากำลังในการปฏิบัติบางภารกิจ 
W3 : ขาดระบบการนำผลประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ 
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล ส่งผลให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขาด
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
W4 : ขาดการหมุนเวียนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย 
(Job Rotation) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาความรอบรู้
และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งสูงขึ้น 
W5 : ขาดการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งหรือแผนสร้าง
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ขาดการ
พัฒนาผู้มีศักยภาพตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
และไม่มีระบบการติดตามประเมินผล 
W6 : ขาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
(Eco System) เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพือ่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและทักษะดิจิทัล เพื่อเสริม
หนุนศักยภาพของบุคลากร 
W7 : ขาดระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการ
ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบพลิก
ผันและการเชื่อมโยงสู่การประเมินผลการพัฒนารายบุคคล 
W8 : ขาดระบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้บุคลากร
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยึดมั่นในค่านิยมการ
ทำงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังกระบวนการ 
ทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ต่อการทำงานเพื่อ
ประชาชน  
W9 : ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีกรอบความคิด
และทักษะท่ีจำเป็นในการสร้างสรรค์เพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม 
W10 : ขาดทักษะท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ สอดรับการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและ
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
S15 : องค์การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
S16 : มีการกำหนดระเบียบสวัสดิการของบุคลากรภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีชัดเจน และเอือ้ต่อการจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากร 
S17 : มีการจัดทำแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่าง
ต่อเน่ือง 
S18 : เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมตาม
ความสนใจเพื่อเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

W11 : ขาดการวางแผนสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติในโครงการต่าง ๆ 
W12 : ขาดการวางแผนการพัฒนาผู้นำเป็นต้นแบบ (Role 
Model) ทางความคิดและพฤติกรรมในการทำงานเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวมเพื่อการเป็นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่  
W13 : ขาดประสิทธิภาพการประชาสมัพันธ์เชิงรุก เพื่อการ
สื่อสารองค์การและการสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
W14 : ขาดการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขนาดใหญ่ในภาพรวม  
(Big Data Management) เพื่อการวางแผน บริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
W15 : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความสับสน ซับซ้อน 
และขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน 
W16 : บุคลากรบางส่วนขาดการปรับตัวให้เท่าทันกับวิถีความ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 
W17 : ขาดการบูรณาการพัฒนาบุคลากรระหว่างส่วนกลาง 
และภูมิภาค ท่ีเป็นเอกภาพ 
ในเชิงนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ 
W18 : ขาดระบบการสร้างความผูกพันท่ีเป็นรูปธรรม และธำรง
รักษากำลังคนท่ีมีคุณภาพและความสามารถโดดเด่นของ
หน่วยงาน 
W19 : ขาดการแผนพัฒนาผู้มีศักยภาพตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และไม่มีระบบการติดตามประเมินผล 

 

การวิเคราะห์โอกาส และ อุปสรรค 
 

โอกาส อุปสรรค 
O1 : การรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้าต่าง ๆ 
ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลาย  
ซ่ึงเป็นโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง 
O2 : มีแหล่งเรียนรู้ ระบบ Self-learning และนโยบาย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงทำให้เกิดช่องทางการเรียนรู้
และพัฒนาด้วยตนเอง  
O3 : สังคมไทยให้คุณค่ากับอาชีพรับราชการจึงเป็นความท้า
ทายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา
ข้าราชการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับระบบราชการ 
O4 : นโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการองค์การที่ได้มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

T1 : ข้อจำกัดต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการ
พัฒนาระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐ อาทิ ปัญหา
คุณภาพคนต่ำ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยงัมีน้อย ปัญหาคอร์รัปชัน  
โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ (pandemic) รวมท้ังความผันผวน
ทางเศรษฐกิจ  
T2 : ขาดการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท่ีสมดุล 
อาทิ การได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับด้านการ
วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
T3 : ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาความรู้และทักษะของ
แรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
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โอกาส อุปสรรค 
O5 : การเปล่ียนแปลงต่อสภาวะทางอากาศ ทำให้ผู้คน
ตระหนักต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
O6 : ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดทําให้เกิดนวัตกรรม เช่น 
เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก เทคโนโลยี
การประมวลผลแบบคลาวด์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) เทคโนโลยี Blockchain เป็นเรื่องสำคัญใน
อนาคตระยะยาว ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
ในการพัฒนางาน  
O7 : เกิดแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดการผลิต
มากขึ้น ประชาชนและผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้ผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart 
Everything) ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น 
เรื่อย ๆ เพื่อทำให้เกิดผลผลิตและรายได้มากขึ้น 
O8 : การเข้าถึงข้อมูลและขอ้มูลท่ีเกิดจากผู้ใช้งาน และจาก
อุปกรณเ์ซ็นเซอร์ต่าง ๆ จำนวนมหาศาล โลกดิจิทัลจึงเป็นโลก
ของการแข่งขันด้วยข้อมูลซ่ึงศักยภาพในด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นความจำเป็นต่อการบริหาร
องค์กรในปัจจุบันและอนาคต  
O9 : มีระบบข้อมูลสารสนเทศ DPIS , SEIS ของสำนักงาน 
ก.พ. ท่ีเอื้อต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
O10 : นโยบายการหมุนเวียนงานของสำนักงาน ก.พ. เอื้อต่อการ
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
O11 : แผนแม่บทฯ ท่ี 20 หัวข้อย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ กำหนดให้มีกลไกการกำหนดเป้าหมายและ
นโยบายกำลังคนภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในการปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่าง
แท้จริง พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูงมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ
ทุกระดับอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การอย่างเป็น
รูปธรรม 
O12 : มีแหล่งทุนสนับสนุนด้านการพัฒนากำลังคนจาก
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ อาทิ ก.พ. วช. สกสว.  
ซ่ึงสามารถสร้างการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้และ
สมรรถนะท่ีสูงขึ้น 
O13 : (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
13 มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ี
ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติระดับองค์การได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

T4 : การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ (citizen mobility)  
ท่ีเข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยท่ีคนไทย จำนวน
ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ดำเนินชีวิต 
T5 : นโยบายทางการเมืองที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการบริหาร
ทำให้ขาดความต่อเน่ืองของนโยบายการบริหารด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
T6 : การเกิดขึ้นของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เช่น Hacker, 
Cyber Crime ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยต่อข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กร 
T7 : ทัศนคติ ค่านิยม และการให้คุณค่าท่ีเปล่ียนไปของผู้คน
สมัยใหม่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของคนในสังคม
ปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนในระบบราชการ และการพัฒนา
หน่วยงานราชการ 
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โอกาส อุปสรรค 
O14 : ความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการด้านการศึกษา
มุ่งเน้นความสำคัญของผู้เรียนท่ีสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
O15 : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
นำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลในการส่งเสริมให้
บุคลากรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
O16 : นโยบายของรัฐบาลกำหนดเตรียมความพร้อมให้
ข้าราชการมีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 และ
เป้าหมายการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน 
O17 : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกผันรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัวสำหรับการจัดการศึกษา
ของประเทศให้เท่าทันและเหมาะสมกับยุคสมัยและการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการปรับเปล่ียน 
รวมท้ังสร้างนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
O18 : ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์ เป็นโอกาส
ในการพัฒนาด้านการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง เช่น การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
O19 : มีเครือข่ายความร่วมท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีศักยภาพ
และทรัพยากร พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

  

 3.14 การสร้างกลยุทธ์จาก TOWS Matrix 
 TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
มาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix ดังนี้ 
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กลยุทธ์เชิงรุก 
 S3 : มีหน่วยงานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพ เพื ่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 S4 : มีช่องทางการสื ่อสารและประชาสัมพันธ์ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ที่หลากหลาย 
 S6 : มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
ระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือนรองรับ และเชื่อมโยงสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 S13 : มีบุคลากรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 
 O6 : ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดทําให้
เกิดนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีสื ่อสารที ่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก เทคโนโลยีการประมวลผล  
แบบคลาวด์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
เทคโนโลยี Blockchain เป็นเรื่องสำคัญในอนาคตระยะยาว ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
ในการพัฒนางาน  

O7 : เกิดแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้เกิดการผลิตมากข้ึน ประชาชนและผู้บริโภคกลาย
มาเป็นผู ้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีด ิจิท ัล เกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) ในกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือทำให้เกิดผลผลิตและรายได้มากขึ้น 

O8 : การเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลที่เกิดจากผู้ใช้งาน และจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จำนวน
มหาศาล โลกดิจิทัลจึงเป็นโลกของการแข่งขันด้วยข้อมูลซึ่งศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) เป็นความจำเป็นต่อการบริหารองค์กรในปัจจุบันและอนาคต  

O9 : มีระบบข้อมูลสารสนเทศ DPIS , SEIS ของสำนักงาน ก.พ. ที่เอื้อต่อการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

O17 : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัว
สำหรับการจัดการศึกษาของประเทศให้เท่าทันและเหมาะสมกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาและการปรับเปลี่ยน รวมทั้งสร้างนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลง หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 

 
 
 

S16 : มีการกำหนดระเบียบสวัสดิการของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ชัดเจน และเอ้ือต่อการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 
 S17 มีการจัดทำแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ อย่างต่อเนื่อง 
 S18 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมตามความสนใจเพื่อเพิ ่มศักยภาพและ  
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 S1 : ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีทิศทางนโยบายด้านการบริหารกำลังคนชัดเจน มีหน่วยงาน
รองรับด้านการพัฒนากำลังคน และทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร 
 S10 : มีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 
 S14 : มีโครงสร้างองค์การที่เอ้ือต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

กลยุทธ์    : ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ  
ในยุคดิจิทัล และภาวะวิถีชีวิตถัดไป next normal (HR digitization) 
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 O2 : มีแหล่งเรียนรู้ ระบบ Self-learning และนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทำให้เกิด
ช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง  

O3 : สังคมไทยให้คุณค่ากับอาชีพรับราชการจึงเป็นความท้าทายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการพัฒนาข้าราชการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับระบบราชการ 

O4 : นโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์การที่ได้มาตรฐาน
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

O10 : นโยบายการหมุนเวียนงานของสำนักงาน กพ. เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

O11 : แผนแม่บทฯ ที่ 20 หัวข้อย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ กำหนดให้มีกลไกการ
กำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง พัฒนา
บุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูงมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม 

O13 : (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติระดับองค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม 

O14 : ความคาดหวังของประชาชนผู ้รับบริการด้านการศึกษามุ่งเน้นความสำคัญของผู้เรียน 
ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

O16 : นโยบายของรัฐบาลกำหนดเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ในศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน 

O17 : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันรวดเร็ ว ส่งผลต่อการปรับตัว
สำหรับการจัดการศึกษาของประเทศให้เท่าทันและเหมาะสมกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาและการปรับเปลี่ยน รวมทั้งสร้างนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลง หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

O18 : ประเทศไทยก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงวัยสมบูรณ์ เป็นโอกาสในการพัฒนาด้านการพัฒนา
กำลังคนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับ  
กลุ่มผู้สูงอายุ 

O19 : มีเครือข่ายความร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพและทรัพยากร พร้อมสนับสนุน
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
 W1 : ขาดแผนอัตรากำลังคน ส่งผลให้การเตรียมกำลังคนทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพสำหรับ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ไม่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 

กลยุทธ์    : พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (HR work life balance) 
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 W2 : ขาดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงภายใต้สภาวะการขาดแคลน
อัตรากำลังในการปฏิบัติบางภารกิจ 

W3 : ขาดระบบการนำผลประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ส่งผลให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ  
ขาดประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

W4 : ขาดการหมุนเวียนเรียนรู ้ในการปฏิบัติงานที ่หลากหลาย ( Job Rotation) ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งสูงขึ้น 

W5 : ขาดการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งหรือแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ ขาดการพัฒนาผู้มีศักยภาพตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และไม่มีระบบการ
ติดตามประเมินผล 

W6 : ขาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการปฏิบัติงาน (Eco System) เครื ่องมือและ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและทักษะดิจิทัล เพื่อเสริมหนุน
ศักยภาพของบุคลากร 

W7 : ขาดระบบการบริหารจัดการเรียนรู ้ด้วยตนเองเพื ่อการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร  
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันและการเชื่อมโยงสู่การประเมินผลการพัฒนารายบุคคล 

W8 : ขาดระบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที ่ส ่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องและยึดมั่นในค่านิยมการทำงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกระบวนการ 
ทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ต่อการทำงานเพ่ือประชาชน  

W9 : ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีกรอบความคิดและทักษะที ่จำเป็นในการ
สร้างสรรค์เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม 

W11 : ขาดการวางแผนสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติ  
ในโครงการต่าง ๆ 

W12 : ขาดการวางแผนการพัฒนาผู้นำเป็นต้นแบบ (Role Model) ทางความคิดและพฤติกรรม 
ในการทำงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่  

W13 : ขาดประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื ่อการสื ่อสารองค์การและการสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

W14 : ขาดการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขนาดใหญ่ในภาพรวม (Big Data Management) เพื่อการวางแผน บริหาร และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

W15 : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี ่ยวข้องกับกา ร
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความสับสน ซับซ้อน และขาดความคล่องตัว 
ในการดำเนินงาน 

W17 : ขาดการบูรณาการพัฒนาบุคลากรระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค ที ่ เป ็นเอกภาพ 
ในเชิงนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ 

W18 : ขาดระบบการสร้างความผูกพันที่เป็นรูปธรรม และธำรงรักษากำลังคนที่มีคุณภาพและ
ความสามารถโดดเด่นของหน่วยงาน 
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W19 : ขาดการแผนพัฒนาผู้มีศักยภาพตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และไม่มีระบบ
การติดตามประเมินผล 
 O1 : การรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้าต่าง ๆ ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มี
ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง 

O2 : มีแหล่งเรียนรู้ ระบบ Self-learning และนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทำให้เกิด
ช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง  

O4 : นโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์การที่ได้มาตรฐาน
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

O8 : การเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลที่เกิดจากผู้ใช้งาน และจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ  จำนวนมหาศาล 
โลกดิจิทัลจึงเป็นโลกของการแข่งขันด้วยข้อมูลซึ่งศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เป็นความจำเป็นต่อการบริหารองค์กรในปัจจุบันและอนาคต  

O9 : มีระบบข้อมูลสารสนเทศ DPIS , SEIS ของสำนักงาน ก.พ. ที่เอื้อต่อการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

O10 : นโยบายการหมุนเวียนงานของสำนักงาน กพ. เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

O11 : แผนแม่บทฯ ที่ 20 หัวข้อย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ กำหนดให้มีกลไกการ
กำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง พัฒนา
บุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูงมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม 

O12 : มีแหล่งทุนสนับสนุนด้านการพัฒนากำลังคนจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ อาทิ 
ก.พ. วช. สกสว. ซึ่งสามารถสร้างการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้และสมรรถนะที่สูงขึ้น 

O13 : (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติระดับองค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม 

O14 : ความคาดหวังของประชาชนผู ้รับบริการด้านการศึกษามุ่งเน้นความสำคัญของผู้เรียน  
ทีส่ามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

O16 : นโยบายของรัฐบาลกำหนดเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ในศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน 

O17 : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัว
สำหรับการจัดการศึกษาของประเทศให้เท่าทันและเหมาะสมกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาและการปรับเปลี่ยน รวมทั้งสร้างนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลง หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

O19 : มีเครือข่ายความร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพและทรัพยากร พร้อมสนับสนุน
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

 
 กลยุทธ์    : พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน (Smart HRM/HRD) 
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กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
 S5 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐานในการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว 

S7 : บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

S10 : มีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 
 S13 : มีบุคลากรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 
 T1 : ข้อจำกัดต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา 
ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐ อาทิ ปัญหาคุณภาพคนต่ำ  
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีน้อย ปัญหาคอร์รัปชัน 
โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ (pandemic) รวมทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

T4 : การเลื ่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ (citizen mobility) ที ่เข้ามาในประเทศไทยผ่าน 
สังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทย จำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต 

T7 : ทัศนคติ ค่านิยม และการให้คุณค่าที่เปลี่ยนไปของผู้คนสมัยใหม่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ของคนในสังคมปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการพัฒนากำลังคนในระบบราชการ และการพัฒนาหน่วยงานราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์    : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
เพ่ือสร้างค่านิยมความเป็นข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency) 
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ส่วนที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 ประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมณรงค ์บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก   
 ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้มีการทบทวน ปรับปรุงการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรณหิรัญ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยที่ประชุมได้สรุปรายละเอียดและ
สาระสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2566 -2570 ไว้ดังนี้  

 4.1 เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  
 “บ ุคลากรของสำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ม ีท ัศนคต ิ  ท ักษะ สมรรถนะ 
เพื่อปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประโยชน์กับส่วนรวม มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้หน้าที่ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทัน ปรับตัว
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น และคล่องตัว” 

4.2 วิสัยทัศน์   
 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงในยุคดิจิทัล เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนองค์การ

อย่างยั่งยืน 

4.3 พันธกิจ 
1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบ กลไกและเครื ่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่เอ้ือ  

ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดรับการปฏิบัติงานในยุค

ดิจิทัล และการทำงานในภาวะชีวิตวิถีถัดไป (next normal)   
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ตระหนักรู้และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่างยั่งยืน (Smart HRM/HRD)  
2. ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื ่อการขับเคลื ่อนการปฏิรูปภาครัฐ ในยุคดิจิทัล  

และภาวะชีวิตวิถีถัดไป next normal  (HR digitization) 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพื่อสร้างค่านิยม

ความเป็นข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency) 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (HR work life balance) 

4.5 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างยั่งยืน (Smart HRM/HRD)  
1. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการพัฒนา
บุคลากรที่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ขององค์การด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
 

2. มีระบบการปฏิบัติงานที่คล่องตัว 
ยืดหยุ่น มีการหมุนเวียนงาน ถ่ายเท 
แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากร
คุณภาพระหว่างหน่วยงานภายใน สป. 
และ ส่วนราชการในสังกัด ศธ. หรือ
ระหว่างกระทรวง 
 

 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน
และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.  
 

2. จำนวนกระบวนงานที่เปลี่ยนผ่านการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
 

3. ร้อยละของบุคลากร มีการหมุนเวียน 
ถ่ายเท แลกเปลี่ยน และโยกย้ายใน
หลากหลายระดับระหว่างหน่วยงาน
ภายใน สป. และส่วนราชการในสังกัด ศธ.
หรือ ระหว่างกระทรวง  
**หมายเหตุ : **ตัวชีวัดด้าน Job 
Rotation 

1. จัดทำแผนและข้อเสนอเชิง
นโยบายดา้นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ สป. 
 

2. ปรับปรุงกระบวนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ สป. ด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับรัฐบาล
ดิจิทัล 
 

3. สร้างระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ยืดหยุ่น คล่องตัว 
ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและทันกับ
สถานการณ์  
 

4. กำหนดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากร
คุณภาพในหลากหลายระดับระหว่าง
หน่วยงานภายใน สป. 
 

5. กำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนา
บุคลากรที่มีความหลากหลาย 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนบัสนุน
การเรียนรู้และพัฒนา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ ในยุคดิจิทัล และภาวะ
ชีวิตวิถีถัดไป next normal  (HR digitization) 
1. บุคลากรทุกระดบั มีความรู้ ทกัษะ 
และสมรรถนะที่จำเปน็ในการปฏบิัติงาน
ในยุคดิจทิัลอยา่งมปีระสทิธิภาพ รองรับ
การขบัเคลื่อนการปฏิรูปภาครฐั สอดรับ
การปฏิบัตงิานในภาวะชีวติวิถีถัดไป 
(Next Normal)  
 

2. บุคลากรทุกระดับมีทิศทางการ
พัฒนาตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สอดคล้องเป้าหมายระดับหน่วยงานและ
ระดับองค์การ 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของบุคลากร 
ในส่วนราชการมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
และกรอบความคิด และทักษะ(Mind set 
& Skill set) ในการปฏิบัติงานยคุดิจิทัล 
ภาวะชีวิตวิถีถัดไปและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน 
(Functional Competency) สู่ความเป็น
มืออาชีพ 
3. ร้อยละของบุคลากร มีผลการทดสอบ 
IC3 ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน
เทคโนโลยี 
4. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาล
ดิจิทัล (7 กลุ่มความสามารถ) 

1. พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
และกรอบความคิด และทักษะ 
(Mind set & Skill set) ในการ
ปฏิบัติงานยุคดิจิทัล ภาวะชีวิตวถิี
ถัดไปและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามสาย
งาน (Functional Competency)  
ที่เหมาะสมกับบริบทของส่วน
ราชการเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทลั 
(Digital Skill) ที่เหมาะสมกับ
บทบาทของระดับตำแหน่ง/ประเภท
บุคลากรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ Smart 
government 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพ่ือสร้างค่านิยม 
ความเป็นข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency) 
1. บุคลากรของ สป. ยึดมั่นในหลกั
คุณธรรม จริยธรรม และต่อตา้นการทจุริต
ประพฤติมชิอบในสว่นราชการ 
2. องค์การมีผลคะแนนประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สป.ศธ. อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ITA   

1. ร้อยละของบุคลากรในสังกัด ไดร้ับ 
การส่งเสริมและพัฒนากรอบความคิด  
ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  
2.ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.ศธ. 
ตามเกณฑ์ ITA ร้อยละ 85 
 

1. พัฒนากรอบความคดิ ความเช่ือ 
ค่านิยมและอุดมการณ์ในการปฏิบัตงิาน
ภายใตห้ลกัคณุธรรมจรยิธรรม และการ
ต่อต้านการทจุรติเพื่อประชาชนและ
ประโยชนส์่วนรวม 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
3. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
5. สร้างพลังและเครือข่ายการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (HR work life balance) 

1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน  
2. บุคลากรมีความสุข ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานและความผูกพันกับ
องค์การ  
3.บุคลากรมีการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
2.ระดับความสุขและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ระดับมากขึ้นไป 
3. ร้อยละของบุคลากรมีการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
4. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันใน
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การปฏิบัติงาน 
2. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง
ความสุขในการปฏิบัติงาน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.6 แผนผังความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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4.7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2570 
 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 – 2570  คือ  “บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีทัศนคติ ทักษะ สมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการสร้างผลสั มฤทธิ์ของงานที่มีประโยชน์กับส่วนรวม  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้หน้าที่ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทัน ปรับตัวได้ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น และคล่องตัว” 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาฯ) 

 
ประจำปีงบประมาณ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ
13 

ย.สป.  

1. พัฒนาระบบ 
กลไก และ
เครื่องมือ
สนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่าง
ยั่งยืน (Smart 
HRM/HRD)  
 
 

1. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพและเอื้อ
ต่อการพัฒนาบุคลากร
ท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายขององค์การ
ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีระบบการ
ปฏิบัติงานท่ีคล่องตัว 
ยืดหยุ่น มีการ
หมุนเวียนงาน ถ่ายเท 
แลกเปลี่ยน และ
โยกย้ายบุคลากร
คุณภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใน สป. 
และ ส่วนราชการใน
สังกัด ศธ. หรือ
ระหว่างกระทรวง 

1. ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำแผนและ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของ สป.  
2. จำนวนกระบวนงาน
ที่เปลี่ยนผ่านการ
ปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3. ร้อยละของบุคลากร  
มีการหมุนเวียน ถ่ายเท 
แลกเปลี่ยน และ
โยกย้ายในหลากหลาย
ระดับระหว่างหน่วยงาน
ภายใน สป. และส่วน
ราชการในสังกัด ศธ.
หรือ ระหว่างกระทรวง  
หมายเหตุ : **ตัวชีวัด
ด้าน Job Rotation 

1. จัดทำแผนและ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ สป. 
 
2. ปรับปรุง
กระบวนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ 
สป. ด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจทิัล
รองรับรฐับาลดิจิทัล 
 
3. สร้างระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่ยืดหยุ่น 
คล่องตัว ปรับเปลี่ยน
ได้รวดเร็วและทันกับ
สถานการณ์  
 

1) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประกอบด้วย  7  โครงการย่อย ดังนี ้

โครงการย่อยท่ี 1 : จัดทำแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  (แผนระยะยาว)  ตามหน้าทีแ่ละอำนาจที่
เปลี่ยนแปลงไป   

 
 

ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 
 

 
 

ระดับ 5 
 

 
 

ระดับ 5 

 
 
6 

 
 

20 

 
 

13 

 
 
6 
 

 
 

สอ. 

   โครงการย่อยท่ี 2 : จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
(แผนประจำปี) ตามหน้าที่และอำนาจที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6 20 13 6 สอ. 

โครงการย่อยท่ี 3 : จัดทำแผนพัฒนา
สมรรถนะในระยะยาว (Training Road Map) สำหรับ
บุคลากรตามหนา้ทีแ่ละอำนาจของสำนกังาน
ปลัดกระทรวงศกึษาธิการที่เปลีย่นแปลงไป 

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6 20 13 6 สอ. 

โครงการย่อยท่ี 4 : จัดทำแผนพฒันาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan) ตาม
แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) รองรับ
หน้าที่และอำนาจของสำนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธกิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6 20 13 6 สอ. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาฯ) 

 
ประจำปีงบประมาณ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ
13 

ย.สป.  

  
 
 

  
 
 

4. กำหนดการ
หมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยนและ
โยกย้ายบุคลากร
คุณภาพใน
หลากหลายระดับ
ระหว่างหน่วยงาน
ภายใน สป.  
 
5. กำหนดรูปแบบ
และวิธีการพัฒนา
บุคลากร 
ที่มีความหลากหลาย 
นำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา 
 

โครงการย่อยท่ี 5 : จัดทำแผนการสนับสนนุให้
บุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เรยีนรู้และ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการการขับเคลือ่นประเทศ โดยรว่มกนั
เป็นเครอืข่าย 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6 20 13 6 สอ. 

โครงการย่อยท่ี 6 : จัดทำแผนการพฒันาผู้นำ
เป็นตน้แบบทางความคิดและพฤตกิรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวมเพื่อ
การเป็นเจ้าหน้าที่ภาครฐัยคุใหม ่

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6 20 13 6 สอ. 

โครงการย่อยท่ี 7 : จัดทำแผนกำลังคน
คุณภาพ (Talent Management) ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6 20 13 6 สอ. 

2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิารให้เกดิผลสัมฤทธิ์อยา่งยัง่ยนื  
ประกอบด้วย จำนวน 4 โครงการยอ่ย ดังนี ้  

โครงการย่อยท่ี 1 : พัฒนาวิธกีารพฒันา
บุคลากรรายบุคคลให้สอดคลอ้งกับคำบรรยาย
ลักษณะของงาน (Job Description) ของแตล่ะสาย
งาน แต่ละตำแหนง่ และแต่ละระดับ  

 
 
 

ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 

 
 
 

ระดับ 5 

 
 
 
6 

 
 
 

20 

 
 
 

13 

 
 
 
6 

 
 
 

สอ. 

โครงการย่อยท่ี 2 : พัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรยีนรูท้ี่ตอบสนอง
ความต้องการในการเรยีนรู้ที่แตกต่างของ
บุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6 20 13 6 สอ./ศทก. 

โครงการย่อยท่ี 3 : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเรยีนรู้ดว้ยตนเองของบุคลากรรายบุคคล 

 
 

- 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 6 20 13 6 สอ./ศทก. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาฯ) 

 
ประจำปีงบประมาณ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ
13 

ย.สป.  

    โครงการย่อยท่ี 4 : พัฒนาระบบการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยึดมั่นใน
ค่านิยมการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 6 20 13 6 สอ. 

โครงการย่อยท่ี 5 : การจัดทำระบบ
หมุนเวียนงานของข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มีแนวทางการหมุนเวียนงาน 
ของ สป.ศธ. 

ติดตามผล
การ

ดำเนินการ 

ติดตามผล
การ

ดำเนินการ 

ติดตามผล
การ

ดำเนินการ 

6 20 13 6 สอ. 

3) โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1 ระบบ 2 ระบบ 3 ระบบ 4 ระบบ 5 ระบบ 6 20 13 6 สอ./ศทก. 

2. ยกระดับ
สมรรถนะบุคลากร
ทกุระดับเพือ่ 
การขบัเคลือ่นการ
ปฏิรูปภาครฐั ใน
ยุคดิจทิัล และ
ภาวะชีวติวถิีถัดไป 
next normal   
(HR digitization) 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรทกุ
ระดับ  
มีความรู้ ทกัษะ 
และสมรรถนะที่
จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานในยคุ
ดิจิทัลอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
รองรับการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปภาครฐั สอด
รับการปฏิบัติงาน
ในภาวะชีวติวถิี
ถัดไป  
(Next Normal)  
 

1. ร้อยละของ
บุคลากร 
ในส่วนราชการมี
ความรู้ ทกัษะ 
ทัศนคติ และกรอบ
ความคิด และทักษะ
(Mind set & Skill 
set) ในการ
ปฏิบัติงานยุคดิจิทัล 
ภาวะชีวติวถิีถัดไป
และรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(ตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูป
ประเทศ ปี 2565 กำหนด 
ร้อยละ 80)  

1. พัฒนาความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ และ
กรอบความคิด และ
ทักษะ (Mind set & 
Skill set) ในการ
ปฏิบัติงานยุคดิจิทัล 
ภาวะชีวติวถิีถัดไป
และรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 

2. พัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะตามสายงาน 
(Functional  

1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ด้านทักษะท่ีจำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ภาครัฐสอดรับการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล ภาวะ
ชีวิตวิถีถัดไป ประกอบด้วย 2 โครงการยอ่ย 
ดังนี ้

โครงการย่อยท่ี 1 : พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรด้านทกัษะเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic 
Skillset : 4 ทักษะ) และทักษะด้านภาวะผูน้ำ 
(Leadership Skillset : 6 ทักษะ) 

 
พัฒนาได้ 
ร้อยละ 20 

 
พัฒนา

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

 
พัฒนา

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

 
พัฒนา

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

 
พัฒนา

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

 
6 

 
20 

 
13 

 
6 

 
สอ. 

โครงการย่อยท่ี 2 : พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรด้านทกัษะตามสายงาน (Functional 
Skillset : จำนวน 32 สายงาน) 

 
 
 

2  
สายงานหลัก/

สนับสนนุ 

เพิ่มข้ึน 2  
สายงานหลัก/

สนับสนนุ 

เพิ่มข้ึน 2  
สายงานหลัก/

สนับสนนุ 

เพิ่มข้ึน 2  
สายงานหลัก/

สนับสนนุ 

เพิ่มข้ึน 2  
สายงานหลัก/

สนับสนนุ 

6 20 13 6 สอ. / 
ทุกหน่วย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาฯ) 

 
ประจำปีงบประมาณ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ
13 

ย.สป.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บุคลากรทุก
ระดับมีทิศทางการ
พัฒนาตนเองให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของ
งานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ
สอดคล้อง
เป้าหมายระดับ
หน่วยงานและ
ระดับองค์การ 
 
 
 
 

2. ร้อยละของ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะตามสายงาน 
(Functional 
Competency)  
สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
3. ร้อยละของบุคลากร  
มีผลการทดสอบ IC3  
ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
ด้านเทคโนโลยี 
 
4. ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยน 
สู่รัฐบาลดิจิทัล  
(7 กลุ่มความสามารถ) 

Competency)  
ที่เหมาะสมกับบริบท
ของส่วนราชการ 
เพื่อสร้างความเป็น
มืออาชีพ 
 
3. ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะดิจทิัล (Digital 
Skill) ที่เหมาะสมกับ
บทบาทของระดับ
ตำแหน่ง/ประเภท
บุคลากรเพื่อ
ขับเคลื่อนไปสู่ 
Smart 
government 
 
 

2) โครงการเสริมสร้างความรู้ท่ีจำเป็นในงาน
เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สอดรับกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ประกอบด้วย 10  
โครงการยอ่ย  ดังนี้  

โครงการย่อยท่ี 1 : เสริมสร้างความรู้ด้าน
การศึกษาของประเทศและต่างประเทศ  

 
 

พัฒนา 
ร้อยละ 20 

 
 

พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 

 
 

พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 

 
 

พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 

 
 

พัฒนา 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 

 
 
6 

 
 

20 

 
 

13 

 
 
6 

 
 

ศธภ./
ศธจ./สกก. 

โครงการย่อยท่ี 2 :  เสริมสร้างความรู ้
ด้านกฎหมายการศกึษาและกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สน. 

โครงการย่อยท่ี 3 : เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมอืและเทคนิคการกำหนด
ยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ  
การติดตาม ประเมนิผล และรายงานผลการปฏบัิติ
ราชการ  

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สนย./
สตผ./กสภ. 

โครงการย่อยท่ี 4 : เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมอืและเทคนิคด้านบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. (กบค.) 

โครงการย่อยท่ี 5 : เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมอื และเทคนิคด้านระบบ
สารสนเทศ และดจิิทัล 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 ศทก. /  
สคบศ. 

โครงการย่อยท่ี 6 :  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด เครือ่งมอื และเทคนิค ด้านเกีย่วกับการเงนิ 
บัญชี งบประมาณและพัสด ุ

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. (กศส.) 

โครงการย่อยท่ี 7 : เสริมสร้างความรูเ้กี่ยวกับ
แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคเกีย่วกับงานธุรการ 
บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ 

 
 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. (กอ./
กก.) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาฯ) 

 
ประจำปีงบประมาณ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ
13 

ย.สป.  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 โครงการย่อยท่ี 8 : เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกับ
แนวคดิ เครือ่งมอื และเทคนิคเกีย่วกับการตรวจ
ราชการ การพฒันาระบบราชการ การตรวจสอบ
ภายในการแนะแนว การนเิทศการศกึษา ฯลฯ  

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สตผ. / 
กพร./ศธจ. 

โครงการย่อยท่ี 9 : เสริมสร้าง ทักษะ 
สมรรถนะ ด้านภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สต./สคบศ. 

โครงการย่อยท่ี 10 : การพัฒนาการบริหาร
การเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินสำหรับหน่วยงานในสังกัด 
สป.ศธ 

ร้อยละ 85 ของ
บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ของ
บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ของ
บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ของ
บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ของ
บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 ตสน.  
(ขอเพ่ิม) 

3) โครงการพัฒนาขา้ราชการท่ีอยู่ในระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ (ฝึกอบรมขา้ราชการ
บรรจใุหม่ หลักสูตร “การเป็นขา้ราชการท่ีดี”) 

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

6 20 13 6 สอ. 

4) โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพ (Talent 
Management) เพ่ือการขับเคลื่อนภารกิจ
องค์กรและเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน 

ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. 

5) โครงการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ให้เป็น
ผู้นำ “ยุคใหม่”  

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. 

6) โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกับบทบาทของระดับตำแหน่งและ
ประเภท เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Smart 
government 
     โครงการย่อยท่ี 1 : การพัฒนาบุคลากรเพือ่
เตรยีมความพรอ้มเข้ารับการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านเทคโนโลยี (IC3) 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 20 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ร้อยละ 20ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ร้อยละ 20ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ร้อยละ 20ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ร้อยละ 20ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
6 

 
20 

 
13 

 
6 

 
 

ศทก. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาฯ) 

 
ประจำปีงบประมาณ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ
13 

ย.สป.  

    โครงการย่อยท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรเพือ่การ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการปฏิบัตงิาน 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 ศทก. 

7) โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และ
ศึกษาธิการจังหวัด   

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 

6 20 13 6 สคบศ. 

8) โครงการพัฒนาผูบ้ริหารสำนกังาน
ปลัดกระทรวงศกึษาธกิารตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6 20 13 6 สอ. 

9) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สคบศ. 
(ปรับแล้ว) 

10) โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)   

- ร้อยละ 80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สคบศ. 
(ปรับแล้ว) 

11) โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบต.ศธ.) 

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สคบศ. 
(ปรับแล้ว) 

12) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กศน.  
ประจำปีงบประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 กศน. 

13) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สช. 
(ปรับ

เป้าหมาย 
ร้อยละแล้ว) 

14) โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ก.ค.ศ. 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 ก.ค.ศ. 

    16) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 ศทก. 

    17) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ศธ. 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 ศทก. 



หน้าที่ 53 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาฯ) 

 
ประจำปีงบประมาณ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ
13 

ย.สป.  

3. ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม การ
ป้องกันการทุจริต
และสร้างความ
โปร่งใสเพื่อสร้าง
ค่านิยมความเป็น
ข้าราชการที่ดี  
(HR integrity & 
transparency) 
 

1. บุคลากรของ 
สป.  
ยึดมัน่ในหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
และตอ่ต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการ 
 
 
 
2. องค์การมีผล
คะแนนประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สป.
ศธ. อยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์ ITA   

1. รอ้ยละของบุคลากร 
ในสังกัด ไดร้ับการ
ส่งเสริมและพฒันา
กรอบความคิด  
ความเชื่อ ค่านิยม 
อุดมการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  
 
2.ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สป.ศธ. 
ตามเกณฑ์ ITA  
ร้อยละ 85 
 

1. พัฒนากรอบความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยมและ
อุดมการณ์ในการ
ปฏิบัติงานภายใต้หลัก
คุณธรรมจริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริตเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  
 

2. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

3. เสริมสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยม
ในการปฏิบัติงานเพือ่
ประชาชนโดยยึดหลกั
ธรรมาภิบาล 
 

4. ส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีข่องรฐั
ให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต 
 

1) โครงการการปลูกฝังกระบวนการทาง
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวมด้วยความสำนึกและความรับผิดชอบ
แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐาน
จริยธรรม ประกอบด้วย  
4 กรอบความคิด ได้แก่ 1) การพัฒนาและปลูกฝังกรอบ
ความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)  2) การพัฒนา
และปลูกฝังกรอบความคิดแบบมุ่งเน้นสว่นรวม (Outward 
Mindset) 3) การพัฒนาและปลูกฝังกรอบความคิดแบบ
สากล  (Global Mindset)  4) การพัฒนาและปลูกฝัง
กรอบความคิดในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล (Digital 
Mindset) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. 

2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้ 

โครงการย่อยท่ี 1 : การปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
การปฏิบัติราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 
 

ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 

 
 

ระดับ 5 

 
 
6 

 
 

20 

 
 

13 

 
 
6 

 
 

สอ. 

โครงการย่อยท่ี 2 : เสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานการเชิงรุกและมีจิตบริการมุ่งสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. 

โครงการย่อยท่ี 3 :  เสรมิสรา้งจิตสำนกึใน
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิด รับชอบ และความ
สุจรติ การยนืหยัดในการกระทำทีถ่กูตอ้งคำนงึถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม   

 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 ศปท. 



หน้าที่ 54 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาฯ) 

 
ประจำปีงบประมาณ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ
13 

ย.สป.  

   5. สร้างพลังและ
เครือข่ายการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

โครงการย่อยท่ี 4 :  เสริมสร้างความรู้
เกีย่วกับการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตใน
ภาครฐั  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 ร้อยละ 87 ร้อยละ 88 ร้อยละ 89 6 20 13 6 ศปท. 
(ปรับแล้ว) 

โครงการย่อยท่ี 5 : ขับเคลื่อนการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร
ของสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 ศปท. 

3) โครงการปลูกฝังและขับเคลื่อนค่านิยมร่วม
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 6 20 13 6 สอ./กพร. 

4) โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. : กิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 87 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 90 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 93 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 95 

6 20 13 6 ศปท. 

5) โครงการปลกูฝังความจงรกัภักดีต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์ของสำนกังานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร : การฝึกอบรมขยายผล  
“การเสริมสร้างความรู้เกีย่วกบัพระเกยีรติคุณ 
ของสถาบันพระมหากษัตรยิ์และสบืสานงาน 
จิตอาสา” 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. 

4. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การทำงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(HR work life 
balance) 

1. บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ 
การปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
บุคลากร 
มีความผูกพันใน
องค์กร  
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
85 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรเพือ่
สร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรเพ่ือบริหารจัดการความ
สมดุลของชีวิตการปฏิบัติงานและชีวิตส่วนตัว
ได้ด้วยตนเอง  

พึงพอใจ  
ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

พึงพอใจ  
ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

พึงพอใจ ร้อยละ 
90 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

พึงพอใจ ร้อยละ 
90 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

พึงพอใจ ร้อยละ 
95 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. / 
ทุกหน่วย 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พึงพอใจ  
ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

พึงพอใจ  
ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

พึงพอใจ ร้อยละ 
90 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

พึงพอใจ ร้อยละ 
90 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

พึงพอใจ ร้อยละ 
95 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

6 20 13 6 สอ. / 
ทุกหน่วย 

3) โครงการสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

พึงพอใจ/ผูกพัน 
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 

พึงพอใจ/ผูกพัน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 85 

พึงพอใจ/ผูกพัน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 

พึงพอใจ/ผูกพัน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 95 

พึงพอใจ/ผูกพัน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 95 

6 20 13 6 สอ. / 
ทุกหน่วย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาฯ) 

 
ประจำปีงบประมาณ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 ย.
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ
13 

ย.สป.  

 2. บุคลากรมี
ความสุข  
ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานและ
ความผูกพันกับ
องค์การ 
  
3. บุคลากรมีการ
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิต 

2. ร้อยละของบุคลากร
มีการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิต 
 
3.ระดับความสุขและ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยู่ระดับมาก
ขึ้นไป 
 
4. ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิน
กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การปฏิบัติงาน 
 

2. ส่งเสริม
กระบวนการสร้าง
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4) โครงการส่งเสริมและสร้างความผูกพันของ
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน   
(เช่น กิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์/กิจกรรม KM Days/  
มุมกาแฟ / กิจกรรม OD / การศึกษาดูงาน  
เป็นต้น) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6 20 13 6 สอ. / 
ทุกหน่วย 
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ส่วนที่ 5 
การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 สู่การปฏิบัติ 
 
 5.1 การนำยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 – 2570 
ได้วางกรอบทิศทางกว้าง ๆ และประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งในขั้นตอนการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรไปสู ่การปฏิบัตินับเป็นขั ้นตอนที่มีความสำคัญ เนื ่องจากเป็นกระบวนการที ่จะผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นกลไกสำคัญให้สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดำเนินงานจะ
บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม 
เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความก้าวเข้าใจให้แก่บุคลากรทุก
ระดับเพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ 
และสามารถประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติของตนเอง อีกทั้ง จะต้องมีการระดม
สรรพกำลัง แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ ่งได้กำหนดแนวทางการนำแผนไปสู ่การปฏิบัติ
โดยสังเขป ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงาน ตามบทบาท ภารกิจ ความพร้อม และความต้องการของตนเอง โดยยึด
กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2566 – 2570 โดยหน่วยงานสามารถนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรเชิงลึก
ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ความต้องการของหน่วยงาน และการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของแผน โครงการ กำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะรวบรวมเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ต่อไป 
 2. จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนปัจจัย
สภาพแวดล้อมในและภายนอกหน่วยงาน 
 3. จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ  
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลักสำคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  
 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การประชุม หนังสือเวียน หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 5. สนับสนุนการจัดทำแผนงาน โครงการ ในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ  
 6. สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนงาน กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
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 7. กำหนดขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมให้ชัดเจน โดยจัดลำดับ
ความสำคัญของแผนงาน โครงการ 
 
 5.2 เครื่องมือ วิธีการ หรือกลไกการพัฒนาบุคลากร 
 1. โมเดลการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ. 
และส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ⬧ 70% เกิดจากประสบการณ์จากการทำงาน และการคิดแก้ปัญหา มาจากการลงมือทำได้
ทดลองทำ (Experiential Learning) ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการทำงานจริง ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และ
ศึกษาจากงานประจำวัน อาจจะมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ ๆ จากผู้บังคับบัญชา 
ทำให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลาย ๆ อย่างเพ่ือให้งานประสบความสำเร็จ  
 ⬧ 20% เกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากพี่เลี้ยง หรือโค้ช โดยกระบวนการ Coaching 
การได้รับ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงานในบางครั้งก็สามารถใช้การ
ประชุมทีมเพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ รอบ
ข้าง 10% ได้มาจากการเข้าฝึกอบรมหรือการอ่าน การเรียนรู้นี้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการ  
ซึ่งหากสัมมนาที่ออกแบบมามีเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้ความรู้เพียง 
 ⬧ 10%  เกิดจากการฝึกอบรมในปัจจุบันต้องสอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติลงมือ 
ทำจริง ๆ  ในห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการสัมมนาหรือฟังอย่างเดียวความรู้ที่ได้และนําไปใช้ได้ เพียง 10% เท่านั้น 
 2. วิธีการพัฒนา   
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดวิธีการเรียนรู้ หรือการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ  
สมรรถนะ วิเคราะห์อุปสรรคที่อาจขัดขวางการเรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อให้การเรียนรู้ไม่ติดขัด และมี
การกำหนดตัวชี้ว ัดความสำเร็จหลังการเรียนรู้ ซึ ่งมีเครื ่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย โดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช้วิธีการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาบุคลากรโดยส่วนราชการดำเนินการฝึกอบรม  ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนงาน/โครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 โดยการดำเนินการฝึกอบรมจะยึดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการรายงานการดำเนินการและติดตามประเมินตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการอ่ืน ๆ ดังนี้  
 1) On The Job Training (OJT) หรือการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือ 
การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง เป็นการให้คำแนะนําเชิง ปฏิบัติในลักษณะตวัต่อตัว 
(One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่การทำงาน ในช่วงเวลาการทำงาน ปกติซึ่ง OJT นั้นจะออกแบบ 
เพ่ือเน้นประสิทธิภาพการทำงานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพ้ืนฐาน (Skill – Based) ให้พนักงานเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอีกทั้งองค์กรสมัยใหม่มักจะใช้เครื่องมือ OJT ในการสร้างบรรยากาศการ
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ หรือที่เรียกว่า Knowledge Sharing เพื่อลดช่องว่างความรู้ ของคนในองคก์ร
ให้มากที่สุด การฝึกอบรมในขณะทำงานสามารถดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานคนอื่นๆ ที่มีความ 
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเครื่องมือพัฒนานี้มักนำมาใช้สำหรับพนักงานใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาทำงาน สับเปลี่ยน โอนย้าย 
เลื่อนตำแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ ผู้บังคับบัญชาจะมีหน้าที่ทำ OJT ให้กับพนักงาน
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ตาม ลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อสอนพนักงานให้เรียนรู้ถึงกระบวนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัต ิงาน (Work Instruction) คู ่ม ือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัต ิท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับการทำงาน  
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรักษาองค์ความรู้ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการ
ทำงาน แม้ว่าจะ เปลี่ยนพนักงานที่รับผิดชอบ แต่องค์กรยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปได้ 

2) การหมนุเวียนงาน (Job Rotation) เป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน ให้บุคลากรไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น เน้นไปที่การเปลี่ยนงาน โดยที่ตำแหน่งของงานและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ
ยังคงเหมือนเดิม งานที่หมุนเวียนอาจอยู่ในส่วนใดของโครงสร้าง องค์กรก็ได้ เช่น การหมุนเวียนภายในกลุ่ม 
ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างสำนัก  

3) การสอนแนะนำงาน (Coaching) เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่นำมาใช้
พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้สอนงานใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานให้มี
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ   
ที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี ทำการสอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดขึ้น จนกระทั่งสามารถฝึกให้พนักงาน
ปฏิบัติงานตามที่สอนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Process) 
ระหว่างผู ้สอนงานและพนักงาน โดยมากการสอนงานมักจะเป็นกลุ ่มเล็กหรือรายบุคคล (One-on-One 
Relationship and Personal Support) ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสอนงานจึงเป็น
เทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตนเอง ทั้งนี้การสอนงานนั้นมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 
แก้ปัญหางาน พัฒนาอาชีพ ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) การติดตามสังเกต (Job shadowing) เป็นเครื่องมือพัฒนาพนักงานอีกรูปแบบหนึ่งที่
เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านการติดตามการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล เป็นเทคนิคการสร้างและ
ทำตามอย่างแม่แบบ หรือ Role Model ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้น โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก เพียงแค่
อาศัยแม่แบบที่ดีที่สามารถแสดงตัวอย่างให้พนักงานผู้ติดตามรับรู้และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการทำงานปกติ 
เพื่อให้พนักงานได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการ
งานที ่เกิดขึ ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติ  ของแม่แบบภายในระยะเวลาสั ้นๆ (Short –Term 
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหรือ เป็นปี ทั้งนี้การติดตาม/เฝ้าสังเกตพฤติกรรมจาก
แม่แบบนั้นจะเกิดขึ้นจากความสนใจของพนักงานเอง หรือจะเป็น การมอบหมายงานอย่างหนึ่งของผู้บังคับบัญชา
ที่ให้พนักงานติดตามและสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ พบว่าเทคนิค ดังกล่าวนี้มักจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนา
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเก่งให้ได้มีโอกาส ติดตามผู้บริหารระหว่างปฏิบัติงาน เพ่ือให้
มีโอกาศศึกษาพฤติกรรม และวิธีการทำงานของผู้บริหารที่ควรนํามาเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ Job Shadowing  
ยังนำมาใช้เพื่อให้พนักงานทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการทำงานของผู้อื่น เพื่อนํามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น  
และ Job Shadowing ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) 
ได้อีกด้วย 

5) การมอบหมายงาน (Job Assignment) เป็นเครื่องมือการพัฒนาสมรรถนะที่เน้น 
การทำงานจริงตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้การมอบหมายงานประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่ การเพิ ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) และการเพิ ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) ดังนี้  
1) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) เป็นกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เน้นการออกแบบลักษณะ
งาน เป็นงานที่แตกต่างจาก เดิมที่เคยปฏิบัติ เน้นให้พนักงานเกิดความชํานาญในงานที่หลากหลายขึ้น  
(Skill Variety) เกิดความร ับผิดชอบในงาน ของตน (Task Identity) เป็นลักษณะงานที ่ม ีความสำคัญ  
(Task Significance) มีอิสระสามารถบริหารจัดการงานนั้น ด้วยตนเอง (Autonomy) และการได้รับข้อมูล
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ป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา (Feedback) เป็นระยะ Job Enrichment เป็นการเพิ่มคุณค่างาน โดยเพิ่มงาน
ชนิดเดียวกันให้มีคุณค่างานมากขึ้น เป็นงานที่ยากและท้าทายมากขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความคิด
วิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานมากขึ้น  2) การเพ่ิมปริมาณ
งาน (Job Enlargement) เป็นเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจ  
เน้นการ มอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยลักษณะงานที่มีมูลค่างาน (Job Value) ไม่แตกต่างไปจาก
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ปริมาณของงานที่ต้องรับผิดชอบจะเพ่ิมหรือขยายขอบเขต
งานขึ ้น เน้นการเพิ ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที ่เพิ ่มขึ ้นจากการ
บริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา 
ทักษะการ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและพัฒนาทีมงาน Job Enlargement 
เป็นการเพิ่มงานในระดับแนวนอน หรือแนวราบ (Horizontal Job Enlargement) ซึ่งเป็นการขยายงาน
ออกด้านข้าง  

6) การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เป ็นร ูปแบบการพ ัฒนา
ความสามารถของพนักงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำได้ทั้งในลักษณะเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยว ซึ่งการมอบหมาย
โครงการรายบุคคล เป็นการมอบหมายโครงการให้พนักงานคนใดคนหนึ่ง ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการ 
ที่มีขอบเขตไม่กว้างมาก ระยะเวลาในการดําเนินงานสั ้น และใช้ทรัพยากรไม่มากนัก  แตกต่างกับ 
การมอบหมายโครงการเป็นกลุ่มเป็นการมอบหมายโครงการให้กับพนักงานหลายคนที่อยู่ในหน่วยงาน  
เดียวกันหรือต่างหน่วยงานกันร่วมกันจัดทำโครงการที่มีขอบเขตโครงการที่กว้าง มีงานที่ต้องรับผิดชอบมาก 
รวมถึง เป็นโครงการที่ต้องอาศัยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย  ทั้งนี้การมอบหมายโครงการ 
ไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว ผู้บังคับบัญชาจะต้องกำหนด ช่วงเวลาที่ชัดเจนในการบริหารโครงการ
ที่กำหนดขึ้นให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
เป็นระยะ การมอบหมายโครงการจะไม่เกิดประโยชน์หากผู้บังคับบัญชาขาดการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
การพูดคุยกับพนักงานเป็นระยะถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา รวมถึง แผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
เพ่ือให้โครงการที่มอบหมายให้กับพนักงานประสบความสำเร็จ  

7) การดูงานนอกสถานที ่ (Site Visit) เป็นเครื ่องมือการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง  
โดยมอบหมายให้พนักงานไปสังเกตเหตุการณ์ การกระทำ หรือบุคคลที่ต้องการในสถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง  
เพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลา สั้น ๆ ซึ่งการดูงานนอกสถานที่มักนิยมใช้กับพนักงานในระดับ
บริหารจัดการ (Management Level) ขึ้นไป เป็นการดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบเหมือนกันหรือเป็นการดู
งานจากลักษณะงานที่ต ้องทำงานร่วมด้วยการดูงานนอกสถานที่มีว ัตถุประสงค์เพื ่อให้พนักงานได้เห็น
ประสบการณ์ใหม่ ๆ การได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให้ผู้รับการ
พัฒนาได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดีจากองค์กรภายนอก ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้พนักงานสามารถนําแนวคิดที่
ได้รับจากการดูงานนอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของตน อีกทั้งพนักงานยัง
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ ใหม่ ๆ ที่ได้รับรู้มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้การดูงาน
นอกสถานที่โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย การดูงานภายในประเทศและการดูงานในต่างประเทศ  

8) การเรียนรู ้ด้วยตนเอง (Self Learning) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรที ่เน้นให้
พนักงานมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา ตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น 
พนักงานสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  ที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการนี้
เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self Development) โดยเฉพาะกับพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการทำงานสูง (Talented People) ซึ ่งสามารถเรียนรู ้โดยการใช้สื ่อผ่านระบบ
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คอมพิวเตอร์ เช่น การดู VCD หรือการค้นคว้าผ่าน Internet หรือการเรียนแบบ E-Learning หรือการเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม หรือเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ต้อง เรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ ตําราเรียน เป็นต้น  

9) การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้
ใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เน้นการพูดคุย ระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลาย ผู้นําการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาท สำคัญมากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนานําเสนอความคิดเห็น ร่วมกัน การจัดประชุม/สัมมนาที่มี  ประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ควรเน้นการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรม กลุ่ม หรือหารือ
เกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงในองค์กร โดยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร   
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การประชุม/สัมมนาภายในส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้างานสามารถสังเกต
พฤติกรรมของบุคลากรได้ง ่ายและไม่ยุ ่งยาก 2) การประชุมสัมมนาภายนอกส่วนราชการ เป็นการ
ประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสถาบัน องค์กร สมาคม หรือบริษัทภายนอก เป็นต้น เป็นการประชุม/สัมมนา 
ผู้เข้าประชุมไม่มีส่วนร่วมมากนัก 

10) การทำกิจกรรม (Activity) เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่ให้บุคลากรปฏิบัติงาน
จริงจากกิจกรรม ต่างๆ ที่กำหนดขึ้น เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ดําเนินงานมากนัก ความสำเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุ เป้าหมายที่กําหนดให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ สามัคคีกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มุมมองซึ ่งก ันและกัน ทำให้เก ิดการเร ียนร ู ้ร ่วมกันเคร ื ่องม ือการทำกิจกรรมแบ่ง 2 ร ูปแบบ ด ังนี้  
1) การทำกิจกรรมภายในหน่วยงาน เป็นการมอบหมายให้บุคลากรทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในหน่วยงานเดียวกัน 
ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากนัก อาทิ กิจกรรม 5 ส เป็นต้น 2) การทำกิจกรรมภายนอกหน่วยงาน
หรือกิจกรรมขององค์กร เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานที่ต่างกันทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ต้องทำงานในพ้ืนที่เดียวกัน 
  2.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้วยตัวชี้วัดด้านการพัฒนารายบุคคลที่สนับสนุน
การเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือตามสายงาน หรือตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ   
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนา โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรของ สป. ขึ้น  เพื่อพิจารณารูปแบบการ
พัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา รูปแบบและวิธีการพัฒนาที่นิยมใช้ในการพัฒนา โดย
ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการได้รับงบประมาณ
ด้านการพัฒนาบุคลากรลดลง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้นำการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดรายบุคคล มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สป. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องใช้
งบประมาณในการพัฒนาและสามารถดำเนินการได้ทันที บุคลากรสามารถเข้าถึงการพัฒนาได้ทุกคน 
ทุกระดับ ผ่านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว อีกทั้ง การดำเนินการดังกล่าวยังสามารถพัฒนา
บุคลากรได้ตอบสนองตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และยังสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เฉพาะหน้าได้ด้วย ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี ้วัด
รายบุคคล  โดยให้หน่วยงานสามารถพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
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 1) ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน โดยทำความ
ตกลงร่วมกัน เพื่อการออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่คำนึงถึงความต้องการจำเป็น หลักสูตรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงานแต่ละบุคคล ได้แก ่
  1.1 ร่วมกันกำหนดรายวิชาที่จำเป็นสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  
หรือพิจารณาจากรายวิชาที่สอดคล้องกับทักษะที่ ก.พ. กำหนด หรือ พิจารณากำหนดรายวิชาที่เป็นการ
พัฒนาจุดอ่อน เสริมจุดแข็งให้กับบุคลากรรายบุคคล หรือเป็นรายวิชาที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นว่าจำเป็น
และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
  1.2 กำหนดให้บุคลากรในสังกัดได้ร ับการพัฒนาฯ อย่างน้อยคนละรายวิชา  
2 – 3 รายวิชา ต่อปี ต่อคน (อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อรอบการประเมิน) หรือต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย  
10 วัน ต่อปี ต่อคน  
 2) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคล 
  2.1 เมื่อดำเนินการฝึกอบรมตามรายวิชา/หลักสูตรที่กำหนดผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ของสำนักงาน ก.พ. หรือเว็บไซต์ที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐาน เช่น Thaimooc เป็นต้น หลังจาก 
ที่เข้ารับการอบรมให้ผู ้เข้ารับการอบรมพิมพ์สำเนาประกาศนียบัตร เพื ่อใช้เป็นเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินตัวชี้วัด “การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง” เป็นรายบุคคลเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 
  2.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรม ควรเป็นไปตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  
 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำระบบเพื่อจัดเก็บประวัติการ
ฝึกอบรม ซึ่งหากระบบของสำนักงาน ก.พ. เสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลการฝึกอบรมออนไลน์รายบุคคลของผู้เข้า
ไปเรียนรู้และพัฒนาฯ จะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลรายบุคคลในทะเบียนประวัติการฝึกอบรมของระบบ SEIS  
เพ่ือเป็นข้อมูลการฝึกอบรมของข้าราชการต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้นำมาใช้กับข้าราชการบรรจุใหม่แล้ว 

 5.3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
  1. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
พนักงานราชการ ลูกจ้าง พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ/เข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ และร่วมกันผลักดันการดำเนินการ กำกับการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  3. บุคลากรกลุ ่มเป้าหมายมีความตั ้งใจ และพร้อมในการรับการอบรมและการนำ 
องค์ความรู้ประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติจริง 
  4. การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลักสำคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
  5. การบูรณาการแผนงาน โครงการ ที่มีลักษณะเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน และดำเนินการ
พัฒนาร่วมกัน 
  6. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา
บุคลากร ต้องปฏิบัติงานและบูรณาการงานร่วมกัน 
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 5.4 การติดตามรายงานผล 
  เพ ื ่อต ิดตามความก ้าวหน ้าและความสำเร ็จของการพัฒนาบ ุคลากรให ้ เป ็นไป  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้ จึงกำหนดให้มี
การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โดยดำเนินการติดตามผลการดำเนินการเป็นรายไตรมาส  
  ไตรมาสที่ 1 - 2   รายงานผลการดำเนินงานภายในสิ้นเดือนมีนาคม 
  ไตรมาสที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 
  ไตรมาสที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน ภายในกลางเดือนกันยายน 
ทั้งนี้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด และส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
ประจำปี เสนอผู ้บังคับบัญชาเพื ่อโปรดทราบและพิจารณา และสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง การ
ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
  ทั้งนี้ อาจมีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 
 

ลำดับที่ รายการ 
 

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560    
3 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดไเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
4 พระราชบัญญัติการพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
5 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
6 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  
7 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2556 
8 กฎระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
9 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 
10 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จำแนกแผนเป็น 3 ระดับ 
11 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้กำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

แผนบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
12 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 - 2580 
13 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(พ.ศ. 2561 - 2580)  และ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
14 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
15 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการบริการ ประชาชน 

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
16 แผนปฏิรูปการประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
17 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 
18 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 
19 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
20 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
21 (ร่าง) แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงาน ก.พ. 
22 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 (พ.ศ. 2564 – 2565) กระทรวงศึกษาธิการ 
23 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
24 แผนที่ยุทธศาสตร์ Stratega Map ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) พ.ศ. 2548 
25 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 2  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 5 บุคลากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สำนักงาน ก.พ.ร.) พ.ศ. 2551 

26 การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน KPI :  Key Performance Indicator  
ศุภชัย  เมืองรักษ์  Center of Excellence Thailand Productivity Institute 
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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

แบบฟอร์มการประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรมข้าราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

 

คำชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. อายุ   ต่ำกว่า 31 ปี   31 – 40 ปี   41 - 50 ปี  มากกว่า 50 ปี 
3. วุฒิการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภท 
ทั่วไประดับ   ปฏิบัติงาน   ชำนาญงาน 
วิชาการระดับ   ปฏิบัติการ   ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ 
     อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 
5. สังกัดหน่วยงาน  สป.    ก.ค.ศ.  กศน.  สช. 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในด้านโครงการอบรม ............................................................................ 
โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเด็นคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจของเนื้อเรื่อง 
    1.1 ก่อนการเข้าร่วมโครงการท่านมีความรู้ความเข้าใจ 
    1.2 หลังการเข้าร่วมโครงการท่านมีความรู้ความเข้าใจ 
    1.3 การสอดคล้องของเนื้อเรื่องกับวัตถุประสงค์ 
2. ด้านเนื้อเรื่องการอบรม 
    2.1 ประโยชนท์ี่ได้รับจาการอบรมครั้งนี้ 
    2.2 เร่ือง....................................................... 
    2.3 เร่ือง....................................................... 
    2.4 เร่ือง....................................................... 
3. ด้านวิทยากร 
    3.1 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกบั
โครงการ 
    3.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารได้
ชัดเจนและเข้าใจ 
    3.3 ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 
    3.4 สื่อประกอบการบรรยาย/อบรม 
4. ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องในภาพรวม 
    4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
    4.2 การจัดสถานที่อบรมเหมาะสม 
    4.3 ระยะเวลาการจัดอบรมเหมาะสม 
5. ด้านความพึงพอใจภาพรวมในการอบรมครั้งนี้ 

 
…………… 
…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 

 
 

…………… 
 

…………… 
 

…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 

 
…………… 
…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 

 
 

…………… 
 

…………… 
 

…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 

 
…………… 
…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 

 
 

…………… 
 

…………… 
 

…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 
………… 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 

 
 

………… 
 

………… 
 

………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 

 
 

…………… 
 

…………… 
 

…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 



หน้าที ่66 

 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

ตอนที่ 3 ความคุ้มค่า และข้อเสนอแนะ 
6. ท่านคิดว่าการจัดโครงการครั้งนี้ได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ 
  1)  ไม่คุ้มค่า   2)  คุ้มค่า 
  เพราะ.................................................................................................................................................. ... 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ........................................
.................................................................... ............................................................................................... ........... 
 
7. การจัดฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้มี ข้อดี หรือ ข้อควร ปรับปรุงอย่างไร (กรุณาเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา) 
       ............................................................................................................................. ................................... 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ..............................................
.................................................................... ............................................................................................... ........... 
 
8. ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมอะไรเพิ่มเติม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการอบรมปฏิบัติการฯ 
       ............................................................................ ................................................................ .................... 
.................................................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
.................................................................... ............................................................................. ............................. 
 
 

ขอขอบคุณในการร่วมมือ 
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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมข้าราชการ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ............ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

----------------------------- 
คำชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป (ของผู้เข้าอบรม) 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. อายุ   ต่ำกว่า 31 ปี   31 – 40 ปี   41 - 50 ปี  มากกว่า 50 ปี 
3. วุฒิการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภท 
 ทั่วไประดับ  ปฏิบัติงาน  ชำนาญงาน  อาวุโส 
 วิชาการระดับ  ปฏิบัติการ  ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  อำนวยการ,เชี่ยวชาญ 
5. สังกัดหน่วยงาน  สป.   ก.ค.ศ.  กศน.   สช. 
 
ตอนที่ 2  ชื่อผู้เข้าอบรม..................................................ตามโครงการ.............................................................) 
โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยท่ีสุด 

1.หลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรมที่จดัขึ้นนี้ เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของท่านเพียงใด 

    
 

 
 

2. ท่านสามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
และสามารถปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดีขึ้นเพียงใด 

     

3. ท่านมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในการทำงานในทางที่ดี
ขึ้นเพียงใด 

     

4. ท่านมีผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพียงใด 

     

5. ผลการปฏิบัติงานของท่านไดร้บัการยอมรบั ไว้วางใจ 
จากผู้บังคับบัญชาเพยีงใด 

     

6. ผลการปฏิบัติงานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน
ร่วมงานเพียงใด 

     

7. ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานภายหลังจากการ
อบรมเพียงใด 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

ขอขอบคุณในการร่วมมือ 
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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมข้าราชการ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ............ ไปใชใ้นการปฏิบัตงิาน 

----------------------------- 
คำชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป (ของผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรม) 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. อายุ   ต่ำกว่า 31 ปี   31 – 40 ปี   41 - 50 ปี  มากกว่า 50 ปี 
3. วุฒิการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภท 
 ทั่วไประดับ  ปฏิบัติงาน  ชำนาญงาน  อาวุโส 
 วิชาการระดับ  ปฏิบัติการ  ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  อำนวยการ,เชี่ยวชาญ 
5. สังกัดหน่วยงาน  สป.   ก.ค.ศ.  กศน.   สช. 
 
ตอนที่ 2  ชื่อผู้เข้าอบรม.........................................................ตามโครงการ..........................................................) 
โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยท่ีสุด 

1.หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมและหน่วยงานท่านเพียงใด 

    
 

 
 

2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดีขึ้น 

     

3. ผู้ผ่านการอบรมมีพฤติกรรมในการทำงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพียงใด 

     

4. ผลการปฏิบัติงานของผูผ้่านการอบรมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิม่ขึ้นกว่าเดมิเพยีงใด 

     

5. ผลการปฏิบัติงานของผูผ้่านการอบรมได้รบัการยอมรับ
จากท่านเพียงใด 

     

6. ท่านคิดว่าผู้ผ่านการอบรมได้รบัการยอมรบัจากเพื่อน
ร่วมงานเพียงใด 

     

7. หลังจาการฝึกอบรม ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจ
ในตนเองต่อการปฏิบตัิหน้าที่และงานท่ีได้รับมอบหมายมาก
ขึ้นเพียงใด 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. ...................…………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

ขอขอบคุณในการร่วมมือ 
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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

มาตรฐานคุณภาพ และตัวบ่งช้ีคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากร 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามคู่มือหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม สป. พ.ศ. 2553  (5 มาตรฐาน 19 ตัวช้ีวัด) 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวบ่งช้ี 
 1.1 มีการวิเคราะห์หลักสูตรด้านความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนพัฒนาบุคลากรของ สป. 
 1.2 มีการสำรวจหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม 
 1.3 มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมตามแผนที่จัดทำไว้ 
 1.4 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
 1.5 มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย / ยุทธศาสตร์ ของ สป. 
 1.7 ร้อยละของหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร 

มาตรฐานที่ 1  ด้านหลักสูตรฝึกอบรม 
คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 

ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการวิเคราะห์หลักสูตรด้านความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนพัฒนาบุคลากรของ สป. 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ปัจจัยนำเข้า (Input) 

พิจารณาจาก 
1. มีนโยบาย / แผนพัฒนาบุคลากร 
2. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ /คณะกรรมการ / 
คณะทำงานในการวิเคราะห์หลักสตูรด้านความ
สอดคล้องกับนโยบาย / แผนพัฒนาบุคลากร 
3. มีการจัดทำรายงานผลการวเิคราะห์หลักสูตร 
ด้านความสอดคล้องกับนโยบาย / แผนพัฒนา
บุคลากร 
4. มีการนำผลการวเิคราะห์ไปใช้ในการกำหนด
หลักสตูร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน มีการดำเนินการ 2 ข้อแรก 
2 คะแนน มีการดำเนินการ 3 ข้อแรก 
3 คะแนน มีการดำเนินการครบทกุข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-เอกสารวิสยัทัศน์ พันธกิจ  
ที่ระบุถึงการพัฒนาบุคลากร 
แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 
-แผนงานพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน 
-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/
คณะกรรมการเกี่ยวกับการวิเคราะห์
หลักสตูร ความสอดคล้องของ
นโยบายกับหลักสตูรฝึกอบรม 
-เอกสารหรือรายงานผลการ
วิเคราะหห์ลักสูตรด้านความ
สอดคล้องกับนโยบาย / แผนพัฒนา
บุคลากรของสป. 
-รายงานการประชุมหรือเอกสารที่
ระบุถึงการนำผลการวิเคราะหไ์ปใช้
ในการกำหนดหลักสตูร  

 
 

มาตรฐานที ่1 ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 
คำอธิบายมาตรฐาน 

การวางแผนการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม  
การดำเนินการฝึกอบรม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 



หน้าที ่70 

 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

มาตรฐานที่ 1  ด้านหลักสูตรฝึกอบรม 
คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 

ตัวบ่งชี้ 1.2 มีการสำรวจหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ปัจจัยนำเข้า (Input) 

พิจารณาจาก 
1. สร้างเครื่องมือเพื่อสำรวจความต้องการ  / ความจำเป็น
ในการฝึกอบรมใหส้อดคล้องกับนโยบาย /แผนพัฒนา
บุคลากร  
2. นำเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิ / 
ผู้บังคับบัญชา / คณะทำงาน  ตรวจสอบ แก้ไข และ
ปรับปรุง 
3. ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ และสรุปผลความต้องการ/  
ความจำเป็นในการฝึกอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน มีการดำเนินการ ในข้อแรก 
2 คะแนน มีการดำเนินการ 2 ข้อแรก 
3 คะแนน มีการดำเนินการครบทกุข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-เอกสาร/รายงานการประชุมที่
แสดงว่าได้มีการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลของบุคลากรระบเุกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
-เอกสารที่ระบุเกี่ยวกับการ
ดำเนินการสำรวจความต้องการ
ความจำเป็นในการฝึกอบรม 
- รายงานสรุปผลความต้องการ/
ความจำเป็นในการฝึกอบรม 

ตัวบ่งชี้ 1.3 มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
กระบวนการ (Process) 

พิจารณาจาก 
1. จัดทำโครงการฝึกอบรมจากผลการสำรวจความ
ต้องการ / ความจำเป็นที่ได้จัดทำไว้แล้ว  
2. ดำเนินการจดัฝึกอบรมตามโครงการจนเสร็จสิ้น 
3. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนนิการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน มีการดำเนินการในข้อแรก 
2 คะแนน มีการดำเนินการ 2 ข้อแรก 
3 คะแนน มีการดำเนินการครบทกุข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
- หนังสือขออนุมัติโครงการ 
- กำหนดการฝึกอบรม 
-รายงานผลการประเมินการ
ฝึกอบรม 
-รายงานผลการตดิตามการ
ดำเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ 1.4 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
กระบวนการ 

พิจารณาจาก 
1.  มีการจัดเนื้อหาทีต่อบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.  มีการใช้สื่อในการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาของ
หลักสตูร 
3.  มีการจัดกิจกรรมการอบรมที่ยดืหยุ่นหลากหลายและ
สอดคล้องกับหลักสตูร   
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน มีการดำเนินการในข้อแรก 
2 คะแนน มีการดำเนินการ 2 ข้อแรก 
3 คะแนน มีการดำเนินการครบทกุข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-หนังสือขออนุมัติโครงการ 
-กำหนดการฝึกอบรม 
-การระบุกำหนดการฝึกอบรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ
การอบรม 

 

 



หน้าที ่71 

 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

มาตรฐานที่ 1  ด้านหลักสูตรฝึกอบรม 
คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 

สูตรฝึกอบรมตัวบ่งชี้ 1.5 มีการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ผลลัพธ์ (Output) 

พิจารณาจาก 
1.  ศึกษา วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 
2.  สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผลหลักสตูร 
3.  นำเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญ /ผูท้รงคุณวุฒิ / 
ผู้บังคับบัญชา / คณะทำงาน  ตรวจสอบ แก้ไข และ
ปรับปรุง 
4.  ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ และสรุปผล
การประเมินหลักสตูร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน มีการดำเนินการ 2 ข้อแรก 
2 คะแนน มีการดำเนินการ 3 ข้อแรก 
3 คะแนน มีการดำเนินการครบทกุข้อ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-เอกสาร  คำสั่ง รายงานการ
ประชุมของคณะทำงาน/
กรรมการที่รับผิดชอบ
ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม 
- แบบประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรม 
- รายงานการประเมินผล
หลักสตูรฝึกอบรม 

 ตัวบ่งชี้ 1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย / แผนพัฒนาบุคลกร ของ สป. 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ผลลัพธ์ (Output) 

พิจารณาจาก 
-   จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ 
    นโยบาย/แผนพัฒนาบุคลากรของ สป.    
       จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 
           ในรอบปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
1 คะแนน :   < ร้อยละ 50 
2 คะแนน :   ร้อยละ 50 - 75 
3 คะแนน :   > ร้อยละ 75 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-แผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากร 
- จำนวนโครงการพัฒนา
บุคลากรทีผ่่านการวเิคราะห์
ความสอดคล้องกับนโยบาย / 
แผนการพัฒนาบุคลากรของ 
สป. 
-หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดใน
รอบปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ผลลัพธ์ (Output) 

พิจารณาจาก 
-   จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนอง 
    ความต้องการของบุคลากร สป. 
    จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 
    ในรอบปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
1 คะแนน :   < ร้อยละ 50 
2 คะแนน :   ร้อยละ 50 - 75 
3 คะแนน :   > ร้อยละ 75 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-แผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากร 
-จำนวนโครงการพัฒนาบุคลากร
ที่ผ่านการวิเคราะห์การ
ตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรของ สป 
-หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดใน
รอบปีงบประมาณ 

 

x 100
 
๐ 

x 100 
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ตัวบ่งชี้ 
2.1  มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2.2  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่กำหนดในหลักสูตร 
2.3  มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานที่ 2  ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
กระบวนการ (Process) 

พิจารณาจาก 
1. มีการกำหนดคณุสมบัติของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
2. มีการแจ้งโครงการฝึกอบรมใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีการรวบรวมและพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน มีการดำเนินการในข้อแรก 
2 คะแนน มีการดำเนินการในข้อ 1 และ 2 
3 คะแนน มีการดำเนินการครบทุกข้อ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
- เอกสารที่ระบุคุณสมบตัิผู้เขา้
รับการฝึกอบรม เกณฑ์การ
คัดเลือก 
- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
ผ่านการคดัเลือกเข้าร่วม
โครงการ 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ผลผลติ 

พิจารณาจาก 
           จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 
=     ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด      x 100 
      จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน :   < ร้อยละ 50 
2 คะแนน :   ร้อยละ 50 - 80 
3 คะแนน :   > ร้อยละ 80 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จำนวนบุคลากรที่ผา่นเกณฑ์
การประเมินท้ังหมด 
2. จำนวนบุคลากรที่อบรม
ทั้งหมด 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่2 ด้านผู้เข้ารับการกอบรม 
คำอธิบายมาตรฐาน 

มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรม และนำความรู ้ที ่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
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มาตรฐานที่ 2  ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 

ตัวบ่งชี้ 2.3 มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชนใ์นการปฏิบัติงาน 
ประเภทของตัวบ่งช้ี 
กระบวนการ (Process) 

พิจารณาจาก 
1. มีการจัดทำสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
2. มีการจัดทำกิจกรรม/โครงการที่สามารถนำความรูไ้ปใช้
ประโยชนภ์ายหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรม 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการดังกล่าวมากกว่า  
1 ช่องทาง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน มีการดำเนินการในข้อแรก 
2 คะแนน มีการดำเนินการ 2 ข้อแรก 
3 คะแนน มีการดำเนินการครบทุกข้อ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
- รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
-แผนงานหรือกิจกรรมที่จะทำ
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 
-เอกสารที่ระบุการเผยแพร่
ผลงานท่ีจัดทำขึ้นหลังการอบรม
มากกว่า 1 ช่องทาง ได้แก่ 
เอกสาร  เว็บไซต์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์  เป็นต้น 

 ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ผลลัพธ์ 

พิจารณาจาก 
      ผลรวมของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
=    ของผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรม                    
     จำนวนรายการของการประเมนิความพึงพอใจ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน :   < ร้อยละ 50 
2 คะแนน :   ร้อยละ 50 - 80 
3 คะแนน :   > ร้อยละ 80 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนางาน
ของบุคลากรภายหลังได้รับการ
พัฒนาไปแล้ว 
-จำนวนโครงการทั้งหมดที่ไดร้ับ
การประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชี้ 
3.1  มีการคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ คุณวุฒิ และประสบการณ์ตรงตามหลักสตูรที่อบรม 
3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

 
มาตรฐานที่ 3  ด้านวิทยากร 

คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 
ตัวบ่งชี้ 3.1 มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ คุณวุฒิ และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรที่อบรม 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
กระบวนการ (Process) 

พิจารณาจาก 
1. มีการกำหนดคณุสมบัตดิ้านความรู้และประสบการณ ์
2. มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสม
เพื่อเป็นวิทยากรอบรม 
3. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวตัถุประสงค์และหารือใน
รายละเอียดของการอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน มีการดำเนินการในข้อแรก 
2 คะแนน มีการดำเนินการ 2 ข้อแรก 
3 คะแนน มีการดำเนินการครบทุกข้อ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-รายงานการประชุมหรือเอกสาร
ที่ระบุเกี่ยวกับคณุสมบัตดิ้าน
ความรู้และประสบการณ์ของ
วิทยากรตรงตามหลักสูตรที่
อบรม 
-รายชื่อวิทยากรที่เข้าเกณฑ์หรือ
ตรงตามคุณสมบัตดิ้านความรู้
และประสบการณ์ตรงตาม
หลักสตูรที่อบรม 
-เอกสารหรือรายงานที่ระบุการ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และหารือใน
รายละเอียดของการอบรมหรือ
การติดต่อประสานงานกับ
วิทยากรที่คัดเลือกแล้ว  
 

 ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ผลลัพธ์ 

พิจารณาจาก 
=             ผลรวมของค่าเฉลี่ยระดับ 
                 ความพึงพอใจรายวิชา 
         จำนวนรายวิชาที่เปิดอบรมทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน  =  ค่าเฉลีย่ 1.00 – 3.00 
2 คะแนน  =  ค่าเฉลีย่  3.01 – 4.00 
3 คะแนน  =  ค่าเฉลีย่  4.01 – 5.00 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมต่อ
รายวิชาที่วิทยากรบรรยาย 
-จำนวนรายวิชาที่เปิดอบรม
ทั้งหมด 
 

 
 
 

มาตรฐานที ่๓ ด้านวิทยากร 
คำอธิบายมาตรฐาน 

มีการคัดเลือกวิทยากรที ่ม ีความรู ้ คุณวุฒิ และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรที ่อบรมและมี
ความสามารถในการถ่ายทอด 
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ตัวบ่งชี้ 
4.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อสถานท่ี บรรยากาศของการฝึกอบรม 
4.2 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อสือ่ อุปกรณ์ และเอกสารการฝึกอบรม 

 
มาตรฐานที่  4  ด้านปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรม 

คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่ บรรยากาศของการฝึกอบรม 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ปัจจัยนำเข้า 

พิจารณาจาก 
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
สถานท่ี และบรรยากาศ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน  =  ร้อยละ 70 
1 คะแนน  =  ร้อยละ 80 
3 คะแนน  =  ร้อยละ 90 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อสถานท่ี 
บรรยากาศของการฝึกอบรม  
-ระดับคะแนนการประเมินความ
พึงพอใจต่อสถานท่ี บรรยากาศ
ของการฝึกอบรมที่คดิเป็นค่า
ร้อยละ 

ตัวบ่งชี้ 4.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ อุปกรณ์ และเอกสารการฝึกอบรม 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
กระบวนการ 

พิจารณาจาก 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อสื่อ 
อุปกรณ์ และเอกสารการฝึกอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน  =  ร้อยละ 70 
1 คะแนน  =  ร้อยละ 80 
3 คะแนน  =  ร้อยละ 90 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อสื่อ 
อุปกรณ์ และเอกสารการ
ฝึกอบรม 
-ระดับคะแนนการประเมินความ
พึงพอใจต่อสื่ออุปกรณ์ และ
เอกสารการฝึกอบรมที่คิดเป็นค่า
ร้อยละ 

  

มาตรฐานที ่ 4 ด้านปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรม 
คำอธิบายมาตรฐาน 

ความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้เข้ารับ
การอบรม 
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ตัวบ่งชี้ 
5.1  มรีะบบการติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 
5.2  มีการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจดัฝึกอบรม 
5.3  มีการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการจัดอบรม 
5.4  ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

 

มาตรฐานที่ 5  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 
คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 

ตัวบ่งชี้ 5.1 มีระบบการติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ปัจจัยกระบวนการ 

พิจารณาจาก 
  ระดับ 1 มีการกำหนดผูร้ับผดิชอบหรือคณะทำงาน
จัดการฝึกอบรม 
  ระดับ 2 มี 1 และมีการวางแผนการติดตามโครงการ
ขณะดำเนินการ และหลังการฝึกอบรม ประกอบด้วย  
การจัดทำโครงการฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด 
โครงการฝึกอบรมตรงตามนโยบายและแผนงานในการ
พัฒนาบุคลากรของ สป. และมีการจัดทำเครื่องมือในการ
ติดตามโครงการฝึกอบรม 
  ระดับ 3 มี 2 และมีการจัดทำรายงานผลการตดิตาม
โครงการให้แก่ผู้บริหารหรือผู้บังคบับัญชา 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน  =  ผลการประเมินอยูใ่นระดับ 1 
2 คะแนน  =  ผลการประเมินอยูใ่นระดับ 2 
3 คะแนน  =  ผลการประเมินอยูใ่นระดับ 3 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. เอกสาร คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดการ
ฝึกอบรม 
2. รายงานการประชุม/เอกสาร
ที่ระบุว่ามีการวางแผนตดิตาม
โครงการขณะดำเนินการและ
หลังการฝึกอบรม 
3. เครื่องมือในการติดตาม
โครงการฝึกอบรม 
4. รายงานผลการตดิตาม
โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่ 5 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 
คำอธิบายมาตรฐาน 

ขั้นตอนและกลไกในการกำกับ ติดตามในการจัดโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
การวางแผน การกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ การประสานงานและการคัดเลือกวิทยากร การบริหารปัจจัย
เกื้อหนุนต่างๆ ในการฝึกอบรม การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดฝึกอบรม และการบริหาร
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 5  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 
คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 

 ตัวบ่งชี้ 5.2 มีการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดฝึกอบรม 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ปัจจัยกระบวนการ 

พิจารณาจาก 
  ระดับ 1 คณะทำงานจดัโครงการฝึกอบรมมีการวางแผน 
นำหลักสตูรฝึกอบรมมาพิจารณาการดำเนินงาน 
มอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าท่ีต่างๆ  
ในการจัดการฝึกอบรม 
  ระดับ 2 มี 1 และมีการกำหนดระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม กำหนดสถานท่ีในการอบรม ระบรุายชื่อวิทยากร 
การติดต่อวิทยากร การกำหนดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างในโครงการฝึกอบรม 
  ระดับ 3 มี 2  และมีเอกสารหรอืรายงานท่ีแสดงถึงการ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝกึอบรมรายงานผลการ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฝึกอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน  =  ผลการประเมินอยูใ่นระดับ 1 
2 คะแนน  =  ผลการประเมินอยูใ่นระดับ 2 
3 คะแนน  =  ผลการประเมินอยูใ่นระดับ 3 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. รายงานการประชุม/เอกสาร
ที่ระบุว่ามีการวางแผน นำ
หลักสตูรฝึกอบรมมาพิจารณา
การดำเนินงาน มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหน้าท่ีต่างๆ ในการ
จัดการฝึกอบรม 
2. เอกสารที่ระบุการกำหนด
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
กำหนดสถานท่ีในการอบรม 
ระบุรายชื่อวิทยากร การตดิต่อ
วิทยากร การกำหนดอุปกรณ์ 
เครื่องมือ รวมถึงสิ่งอำนวยความ
สะดวกทุกอย่างในการฝึกอบรม 
3. เอกสารหรือรายงานผลที่
แสดงถึงการประสานงานผู้ที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ฝึกอบรม 

 ตัวบ่งชี้ 5.3  มีการประเมินผลภายหลังเสร็จสิน้การจัดอบรม 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ปัจจัยกระบวนการ 

พิจารณาจาก 
  ระดับ 1 คณะทำงานจดัโครงการฝึกอบรมมีการวางแผน
เกี่ยวกับการกำหนดกรอบการประเมินผลหรือการจัดทำ
โครงการประเมินผลโครงการ 
  ระดับ 2 มี 1 และมีการสร้างเครื่องมือในการประเมินผล
การฝึกอบรมและรวบรวมผลการประเมิน 
  ระดับ 3 มี  2 และมีการสรุปโครงการฝึกอบรมและ
จัดทำรายงานผลการประเมินโครงการภายหลังเสร็จสิ้น
การอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน  =  ผลการประเมินอยูใ่นระดับ 1 
2 คะแนน  =  ผลการประเมินอยูใ่นระดับ 2 
3 คะแนน  =  ผลการประเมินอยูใ่นระดับ 3 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1.  รายงานการประชุม/เอกสาร
ที่ระบุว่ามีการวางแผนเกี่ยวกับ
การกำหนดกรอบการ
ประเมินผลหรือการจัดทำ
โครงการประเมินผลโครงการ 
2.  เครื่องมือในการประเมินผล
การฝึกอบรมและผลการ
รวบรวมข้อมลูเพื่อการประเมิน 
3.  รายงานประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
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มาตรฐานที่ 5  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 
คำอธิบาย สูตรการคำนวณ/ระดับคุณภาพ แหล่งข้อมลู 

ตัวบ่งชี้ 5.4  ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
ประเภทของตัวบ่งชี ้
ปัจจัยกระบวนการ 

พิจารณาจาก 
 
       จำนวนหลักสูตร / โครงการพัฒนา 
    บุคลากรที่ดำเนินการตามแผนงานและ 
 =           ในระยะเวลาที่กำหนด       x 100 
        จำนวนหลักสูตร / โครงการพัฒนา  
    บุคลากรทั้งหมดตามแผนพัฒนาประจำป ี
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน  =  < ร้อยละ 50 
2 คะแนน  =  ร้อยละ 51 - 80 
3 คะแนน  =  > ร้อยละ 81 ขึ้นไป 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จำนวนหลักสูตร / โครงการ
ตามแผนพัฒนาบคุลากร
ประจำป ี
2. จำนวนหลักสูตร / โครงการ
พัฒนาบุคลากรที่ดำเนินการตาม
แผนงานและในระยะเวลาที่
กำหนด 
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แบบประเมินมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน 
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
คำชี้แจง 
  แบบประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ของหน่วยงาน จัดทำขึ ้นเพื ่อการประเมินคุณภาพ  
การฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
องค์ประกอบของแบบประเมินแบ่งออกเป็น  2  ตอน  ได้แก่ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร 
  ตอนที่  2  สภาพการฝึกอบรมบุคลากรที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การฝึกอบรมบุคลากร  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร   
คำแนะนำ  โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง  และทำเครื่องหมาย  /  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงตามการประเมิน 
 1.  ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. .... 
 2.  ชื่อโครงการ / หลักสูตร................................................................................................... ... 
 3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
    ผู้บริหาร    จำนวน......................คน 
    ชำนาญการพิเศษ   จำนวน......................คน 
    ชำนาญการ    จำนวน......................คน 
    ปฏิบัติการ    จำนวน......................คน 
    ปฏิบัติงาน    จำนวน......................คน 
    อ่ืน ๆ (.............................................) จำนวน......................คน 
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น  ชาย.........................คน   เป็น หญิง................................คน  
 

ตอนที่  2  สภาพการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ 
คำชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างและทำเครื่องหมาย  / ลงในช่องคะแนนให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 กำหนดค่าคะแนน 
  1  หมายถึง  มีความสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับน้อย 
  2  หมายถึง  มีความสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับปานกลาง 

3  หมายถึง  มีความสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับมาก  
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์คะแนนการจัดทำ ไม่มีการ

ดำเนินการ 

หลักฐาน
อ้างอิง

ประกอบ 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
1. ด้าน
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

1.1  มีการวิเคราะห์หลักสูตรด้านความ
สอดคล้องกับนโยบาย/แผนพัฒนา
บุคลากรของ สป. 

     

 1.2  มีการสำรวจหาความต้องการ /ความ
จำเป็นในการฝึกอบรม 

     

 1.3  มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมตาม
แผนที่จัดทำไว้ 

     

 1.4  หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ 

     

 1.5  มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

     

 1.6  ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้อง   
กับนโยบาย / ยุทธศาสตร์ ของ สป. 

     

 1.7  ร้อยละของหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร 

     

2. ด้าน 
ผู้เข้ารับ 

2.1  มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับ    
การฝึกอบรม 

     

การฝึก 
อบรม 

2.2  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึก 
อบรมตามเป้าหมายที่กำหนดในหลักสูตร  

     

 2.3  มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก 
อบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

     

 2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับ 
บัญชาในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

     

3. ด้าน
วิทยากร 

3.1  มีการคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ 
คุณวุฒิ และประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรที่อบรม 

     

 3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมที่มีต่อวิทยากร 

     

4. ด้าน  
ปัจจัย 

4.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่ 
บรรยากาศของการฝึกอบรม 

     

สนับสนุน 
การฝึก 
อบรม 

4.2  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ 
อุปกรณ์ และเอกสารการฝึกอบรม 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์คะแนนการจัดทำ ไม่มีการ

ดำเนินการ 

หลักฐาน
อ้างอิง

ประกอบ 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
5. ด้านการ
บริหาร 

5.1  มีระบบการติดตามโครงการ 
ให้เป็นไปตามแผนงาน 

     

จัดการ
หลักสูตร/ 

5.2  มีการประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
ในการดำเนินการจัดฝึกอบรม 

     

โครงการ
ฝึกอบรม 

5.3  มีการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้น
การจัดอบรม 

     

 5.4  ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่
ดำเนินการจัดเป็นไปตามแผนการพัฒนา
บุคลากร 

     

 

  การประเมิน 
  1. ให้นำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2553 (ส่วนที่ 3)  เรื่องมาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนน 
ตามท่ีกำหนด ประกอบการพิจารณาประเมินทุกโครงการ/หลักสูตร 

2. ให้ประเมินตนเองว่าแต่ละโครงการ/หลักสูตร ดำเนินการได้อยู่ในเกณฑ์คะแนนการจัดทำ 
ระดับใด และให้ทำเครื่องหมาย/ตรงกับช่องคะแนน 

2. ให้ระบุเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานและตรวจสอบได้ว่าผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ 
คะแนนตามระดับที่ประเมินได้ตามข้อ 2 
  1. ให้รวบรวมแบบประเมินของทุกโครงการ/หลักสูตร ที ่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของหน่วยงาน จัดส่งให้สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ภายในวันที่ 20 สิงหาคมของทุกปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบและ
พิจารณาต่อไป  
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์คะแนนการจัดทำ 

หลักฐานอ้างอิง
ประกอบ 1

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
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อักษรย่อหน่วยงาน 
อักษรย่อหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (115 หน่วยงาน) 

 
ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. 
2. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงาน กศน. 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. 
4. สำนักงานรัฐมนตรี สร. 
5. สำนักอำนวยการ สอ. 
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศทก. 
7. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สคบศ. 
8. สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สกก. 
9. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สต. 
10. สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สตผ. 
11. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สนย. 
12. สำนักนิติการ สน. 
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   กพร. 
14. กลุ่มตรวจสอบภายใน  ตสน. 
15. ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศค.จชต. 
16. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สลช. 
17. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  สกท. 
18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ศปท.ศธ. 
19. กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค กสภ. 
20. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง 

ความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. 

21. สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี) ศธภ.1 
22. สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) ศธภ.2 
23. สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี) ศธภ.3 
24. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม) ศธภ.4 
25. สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) ศธภ.5 
26. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต) ศธภ.6 
27. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) ศธภ.7 
28. สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี) ศธภ.8 
29. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา) ศธภ.9 
30. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) ศธภ.10 
31. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) ศธภ.11 
32. สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น) ศธภ.12 
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ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
33. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา) ศธภ.13 
34. สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี) ศธภ.14 
35. สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) ศธภ.15 
36. สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) ศธภ.16 
37. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ศธภ.17 
38. สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ศธภ.18 
39. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ศธจ.กระบี่ 
40. สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร ศธจ.กรุงเทพมหานคร 
41. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี 
42. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศธจ.กาฬสินธุ์ 
43. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ศธจ.กำแพงเพชร 
44. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น 
45. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ศธจ.จันทุบรี 
46. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
47. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ศธจ.ชลบุรี 
48. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ศธจ.ชัยนาท 
49. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ศธจ.ชัยภูมิ 
50. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศธจ.ชุมพร 
51. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ศธจ.เชียงราย 
52. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ศธจ.เชียงใหม่ 
53. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ศธจ.ตรัง 
54. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ศธจ.ตราด 
55. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ศธจ.ตาก 
56. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ศธจ.นครนายก 
57. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ศธจ.นครปฐม 
58. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ศธจ.นครพนม 
59. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ศธจ.นครราชสีมา 
60. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศธจ.นครศรีธรรมราช 
61. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ศธจ.นครสวรรค์ 
62. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ศธจ.นนทบุรี 
63. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศธจ.นราธิวาส 
64. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ศธจ.น่าน 
65. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ศธจ.บึงกาฬ 
66. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ศธจ.บุรีรัมย์ 
67. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ศธจ.ปทุมธานี 
68. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
69. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ศธจ.ปราจีนบุรี 
70. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ศธจ.ปัตตานี 
71. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 
72. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ศธจ.พังงา 
73. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ศธจ.พัทลุง 
74. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ศธจ.พิจิตร 
75. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศธจ.พิษณุโลก 
76. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ศธจ.เพชรบุรี 
77. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
78. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศธจ.แพร่ 
79. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ศธจ.พะเยา 
80. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ศธจ.ภูเก็ต 
81. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ศธจ.มหาสารคาม 
82. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ศธจ.มุกดาหาร 
83. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศธจ.แม่ฮ่องสอน 
84. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ศธจ.ยะลา 
85. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ศธจ.ยโสธร 
86. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ศธจ.ร้อยเอ็ด 
87. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ศธจ.ระนอง 
88. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ศธจ.ระยอง 
89. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ศธจ.ราชบุรี 
90. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ศธจ.ลพบุรี 
91. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ศธจ.ลำปาง 
92. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ศธจ.ลำพูน 
93. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ศธจ.เลย 
94. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศธจ.ศรีสะเกษ 
95. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ศธจ.สกลนคร 
96. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ศธจ.สงขลา 
97. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศธจ.สตูล 
98. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ศธจ.สมุทรปราการ 
99. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ศธจ.สมุทรสงคราม 
100. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ศธจ.สมุทรสาคร 
101. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ศธจ.สระแก้ว 
102. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ศธจ.สระบุรี 
103. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ศธจ.สิงห์บุรี 
104. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ศธจ.สุโขทัย 
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105 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ศธจ.สุพรรณบุรี 
106. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศธจ.สุราษฎร์ธานี 
107. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิทร์ ศธจ.สุรนิทร์ 
108. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศธจ.หนองคาย 
109. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ศธจ.หนองบัวลำภู 
110. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทาง ศธจ.อ่างทาง 
111. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศธจ.อุดรธานี 
112. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ศธจ.อุทัยธานี 
113. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ศธจ.อุตรดิตถ ์
114. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน ี ศธจ.อุบลราชธานี 
115. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ศธจ.อำนาจเจริญ 

 
หมายเหตุ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562  ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน
หกภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
 (1) สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน
ศึกษาธาการภาคกลาง 
 (2) สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค5 นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ 
 (3) สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน 
 (4) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคตะวันออก 
 (5) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (6) สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคเหนือ 
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ส่วนราซการ สำนักอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๓๐๗ ภายใน ๑๑๘๑
VI ศ ธ ๐๒๐๑.๔/®!o dl<}/ วนVI พ  กันยายน ๒๔๖๔

Iเรือง แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที'สำนักอำนวยการ สป. ได ้รายงานผลการดำเน ินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๖-พ.ศ.๒๔๗๐ระยะท่ี ๑ โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการรับพึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือนำไปใซในการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สป. รายละเอียดตามเรื่องเดิมที'แนบ น้ัน

สำนักอำนวยการ สป. ขอเรียนว่า
๑. การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เป็นส่วนหนึ่ง 

ของรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการ ที'ส่วนราชการจะต้องดำเนินการรายงาน 
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประจำ 
ทุกปี เพ ื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที' ๑๓ 
พ.ศ. ๒๔๖๖ - พ.ศ. ๒๔๗๐ ซึ่งได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร 
และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที'สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธี้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
มาตรการพ ัฒ นาระบบบริหารจ ัดการกำล ังคนภาคร ัฐเซ ิงกลย ุทธ ์ พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔ และแนวทาง 
ท่ี ก.พ. กำหนด

นอกจากนี้ สป. ยังได้กำหนดให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งชองนโยบายการกำกับ 
ดูแลองค์การที่ดี (OG) รวมทั้งกำหนดให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงทำให้ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบ ุคคลชองสป. เพ ื่อนำไปใช้เป็นนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้อย่างมีเป้าหมายต่อไป

๒. สำนักอำนวยการ สป. ได้มีการสำรวจรายงานผลความพึงพอใจชองบุคลากรที่ม ีผลต่อ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นที'เรียบร้อยแล้ว รายละเอ ียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๑

๓. สำน ักอำนวยการ สป. ได ้ม ีการจ ัดประช ุม โครงการดำเน ินการจ ัดทำแผนกลย ุทธ ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ - พ.ศ. ๒๔๗๐ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ 
๒๗ -  ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะทำงานฯ 
ได ้จ ัดทำข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบ ุคคล และเห็นควรให้มีการเสนอ สป. ให้ใช้แบบรับพึง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสัมภาษณ์มุมมองของผู้บริหาร รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๒ -  ๓

๔. สป. ได้มีการรับพึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยไต้รับ 
ความร่วมมือจากศึกษาธิการภาค และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตอบแบบรับพึงความคิดเห็น 
ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ -  ๔

/ ๔. สำนัก...
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er. สำน ักอำนวยการ สป. ได ้ขอส ัมภาษณ ์ปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการเก ี่ยวก ับแนวทาง 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย และได้สรุป 
ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖

๖. เมื่อได้ดำเนินการรับฟ้งความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักอำนวยการ 
สป. จึงได้ยกร่างแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยใช้แนวทางหลักจากข้อมูลการสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวช้องมาใช้ 
ในการจัดทำร่างแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามมิติ HR Scorecard รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๗

๗. หลังจากใร้ัน ฝ่ายเลขานุการได้นำร่างแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคล ส่งให้กับคณะทำงานๆ เพื่อรับฟ้งช้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อปรับปรุงต่อร่างแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยได้มีการปรับปรุงแกไขร่างตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะทำงานฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘ - ๙

พิจารณาแล้วเห็นว่า ส่วนราชการได้มีการรับพิงข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคลที่ครอบคลุมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากคณะทำงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ความเห็นชอบ แนวทางการ1ขับเคลือนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสป. 
เพื่อที่ฝ่ายเลขาบุการฯ จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งมอบ 
ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
๑. เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสป.
๒. มอบกลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป. และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สป. เผยแพร'ข ้อม ูลบนเว ็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของสป. เพ ือ ํให ้การดำเน ินการสอดคล ้องก ับ  
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๓. หรือจะพิจารณาประการใด โปรดส่ังการ

(นายชาญวสุ!ํ วงศเ์พงิ)
ผูอ้ำนวยการสำนกัอำบ'!ยก'',* 

สำนกั ทบปลคั/พะทรวงศกึษา3ท‘ไร

(รยน ปลดักระทรวงศกึ'ยารกัๆ ,> 
เพือ่โปรดพจิารณ''

S o  ก  • c- Crx

('นายธมู ขวญัเดช)
รองปลดักระทรวงศกึษาธการ (นายอรรถพล ลงัขวาส)ี 

เลขาริการสภาการศึกษา 
รักพาราชการแทนบลัร),กรร;ชเร'}.}ศึท
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แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
----------------------------------------------- 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด จึงได้มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่กระบวนการวางแผนทรัพยากร
บุคคลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  กระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยระบบคุณธรรม เพ่ือให้ได้มา 
ซึ ่งบุคลากรที ่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจและวัฒนธรรมการทำงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การรักษาคนดี คนเก่ง และการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครั ฐ 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงในการทำงานระหว่างภารกิจการขับเคลื่อนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการ และระบบงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ดังนี้  

แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

1.1 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายใน ทบทวนภารกิจ ระบบการบริหารงาน
การบริหารอัตรากำลัง และวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สอดคล้องกับหน้าที ่ตามกฎหมายและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ ด้วยวิธีการเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารงาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกันในการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

   1.2 ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
ด้วยวิธีการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ระบบการบร ิหารผลการปฏิบัต ิงาน ตลอดจนส่งเสร ิมให ้หน่วยงานมีการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน  
(Job Description) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามตำแหน่ง 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง  

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ภารกิจงานบนพื้นฐานความหลากหลายในการ
ปฏิบัติงาน โดยนำรูปแบบการพัฒนาการจ้างงานที่หลากหลายมาใช้ในการบริหารอัตรากำลังของหน่วยงาน 
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2. ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.๑. ยกระดับการสรรหาและคัดเลือกเชิงรุก ด้วยวิธีการเพิ่มช่องทางการสรรหาเพื่อให้

ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

     2.2  เร่งรัดการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสร้างความต่อเนื่อง 
ในการปฏิบัติราชการ การจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่สอดคล้องกับ
ประเภท ระดับตำแหน่ง และสายงาน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
สามารถทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดแคลนและจำเป็น และรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ 
ทันต่อความต้องการของส่วนราชการ  

     2.3  เร่งรัดการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่โดยการนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร้างขีดสมรรถนะของส่วนราชการ 

     2.4 เร่งรัดการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะทางด้านการวิจัย 
การเขียนผลงานทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

         2.5 ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการจัดทำข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบการสรรหา
บุคลากร โดยนำรูปแบบการสอบคัดเลือกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากร 

3. ด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะ

ด้านการคิดวิเคราะห์ การประเมินทางเลือกของนโยบาย และการตัดสินใจทางนโยบาย บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้
แนวคิด และทฤษฎีทางวิชาการทีส่อดคล้องกับสถานการณแ์ละความต้องการของผู้รับบริการ  

       3.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์กระบวนทัศน์ และค่านิยมในการปฏิบัติงานแนวใหม่  
ที่มุ ่งเน้นการเติบโต ด้วยวิธีการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
ทั้งในรูปแบบการปฏิบัติงานที่ต่างหน่วยงาน ลักษณะงาน สายงาน และพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

       3.3 พัฒนาแนวทางการบริหารผลการปฏิบัต ิงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับกระบวนการการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะ 
ของบุคลากร และเกิดอำนาจจำแนกการจ่ายค่าตอบแทนตามผลสำเร็จของงาน โดยคำนึงถึงความต้องการ 
ของส่วนราชการอย่างสมดุล  

        3.4 เร่งรัดการพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
และเชื ่อมโยงข้อมูลบุคลากรระหว่างหน่วยงานเพื ่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวางแผนกำลังคน 
ของส่วนราชการได้อย่างมีคุณภาพ 

4. ด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการร่วมกับทุกภาคส่วน  

        4.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย การใช้ดุลยพินิจ และการคาดการณ์อนาคต
สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและวิชาการ 
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5. ด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
5.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำวัฒนธรรมการทำงานแบบมีความสุขและค่านิยมองค์การ

TEAMWINS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
       5.2 พัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานด้วยรูปแบบการดำเนินงาน 

ของคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
แนวทางการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงาน 

       5.3 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดกจิกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในลักษณะเดียวกัน 

  5.4 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ด้วยระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ตลอดจนพัฒนาทักษะการโค้ชและระบบพี่เลี้ยงด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับบุคลากร 
เพ่ือยกระดับวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นส่วนราชการแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       5.5 ธำรงรักษาไว้ซึ่งการดูแลบุคลากร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานเสริมสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวให้กับบุคลากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
ตามที่ภาครัฐจัดให้ ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทราบ 
และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้โดยตรง อาทิ การขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ การประเมินผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น  

      5.6 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และนำแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน 

      5.7 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรตามความต้องการ และความสนใจ 
ของบุคลากรที ่หลากหลาย โดยกิจกรรมบางส่วนอาจเป็นการจัดกิจกรรมนอกเวลาราชการ การรวมกลุ่ม  
ทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์การ และเกิดเครือข่ายการทำงานให้ความเรียบร้อย 
และราบรื่น 

แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสู่การปฏิบัติ 
1. ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำกรอบแนวทางการขับเคลื่อน

ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. สำหรับการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่

งานในเชิงยุทธศาสตร์ และงานในเชิงพ้ืนที่ หรือนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการ
อยู่แล้ว ให้ถือปฏิบัติตามอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานและสอดคล้องกับกรอบแนวทางการขับเคลื ่อนภารกิจ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3 ตุลาคม 2565 
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rh~.:~61'11!n.:~Tui.J~\9lm~'Vl'jl.:J~mn5m'j 
Vi k k 611 uJ /l~ct'0~ 

b~eN bb~'l~'lflru~n'j'j:iJf11'jvl1b'W'U'I1'UI?l1:Wbbe.J'U~~'UT\Jfl~1m'UB'I61'111'n.:~1'UiJ~\9lf1'j~VJ'jl.:J~mn5n1'j 
' 

m:wri'1i.:~61'11!n.:~1'Ui.J~\9lm~'Vl'jl.:J~mn5m'j ~ ®<fli~/lvctb~ b~B'I bb~'I~.:Jflru~vi1 '11'U 
-:5' \9lvi1 bbe.J'U~ ~'U 1'\J fl ~1 m'U B.:J61'1tT n.:~ 1 'U i.J;;r \91 m~'Vl ~1.:~ Pi m~n5 m 'j iJ 'j~~1\j '1'\Ji.J 'j ~:w1 ru 'f'l . fl. \vet bet 

' 
~.:~1'\.J~ ®b t1wnfl:w 'f'l.fl. lvctb~ b~Blbm1~~bbe.J'U 'I1'U/bfl'j.:Jf11'j 'I'\Ji.J~~mrulii'1'Uf11~~~'U1'\Jflmm 

' 

1 ~ btl'U 1 i.Jm:w bb 'U1'V11'1 m~~~'U1'\J Am mmfl1'~'UB.:J61'11! f1'11'U n.'f'l. bbe.J'UCJ'V15fl1?1\?l{ f11'j~~'U1'\Jflmm 
, d.tl q q 

61'1tTn.:~1'UiJ~\9lm~'V1~1.:~Pimn5m~ iJ~~ ··il'1\j.:~'UiJ~~:w1ru 'f'l.fl. lv<fbgj - lvctbct bb~~bbe.J'Ui.Jfiu~m'j~'I.J 
" q q "' QJ 

'Vlbfltll'UB'I 'U'U 

b ~· B 1 'IX m 'j\91.1 b '11 'U m ~~ ~'U 1'\J fl ~ 1 m'll B.:~ 6'1"1'11 f1'11'Ui.J ;;r \91 m ~'Vl ~l'IPl m~n5 m~ '\J ~~~ 
' ' 

\?1 1 :iJb t.h 'VI:W 1 CJ .yj' n 1 'VI'U \9111 ~'I 'U B CJ flb~ f1 fl. 1 i 'I?!" 1 tJ f1 '11 'U iJ ;;r \91 m ~ 'V1 'j l 'I Pl f1'1~1B f11 'j .yj' ®<fli ~/lv<fb~ 
~.:~1'\.J~ C9>b ~\I'VI1fl:W 'f'l.fl. lvct'0~ bb~~bb~.:~~.:~flru~m'j:Wf11'j~h'W'W.:~1'U\?11:Wbbe.J'U~~'U1'\Jflmm'UB'I61'111'n.:~1'Ui.J~\91 

' " ~ .::.. Q.J Q 

m~'Vl'jl.:Jflf1~15f11'j \91'1'\.J 

(9) . i.J~\9lm~'Vl'jl.:J~f1~1fim'j 'IJ'j~51'U 

\v. 'U1CJ5'U 'Ulrub\91"11 'jeJ.:JiJ~\9lm~'Vl'jl.:J~n~15m'j 'jeJ.:J'IJ'j~51'U 
'IJ "' 

~- b~'U16m'j61'111' f1'11'U ~ .:~ b?l~:w f11'j~ n~1'U B m~'\J'\J bb~ ~ m ~~ n~1 m:w eJ5CJ1~ CJ m~:w f11'j 

ct. b~'U15f11'jflru~m~:wm'j~.:Jb?I~:Wm'j~f1~1bBf1"1l'U m~:wm'j 

b. ~f1~15f11'j.fl1fl C9) - (9)~ fl'j'j:iJf11'j 

b'li. ~n~15m~~'I'VIl\91Vlfl~'I'VIl\91 m'j:Wf11'j 
' Q.l il 0 Cl.l Q,J q ~ ~ 

~- 'VIl'VI'U1?11'Uf1'11'U~~:w'Um m~VJ'jl.:Jflfl~15f11'j fl'J'j:iJf11'j ... 
iJ' 0 CLJ CLJ 6' 4 

li. e.JB1'U1CJf11'j?lm'\J'U'f'l~'U1fl'j flru1"iJ1'jCJ bb~~'\Jflmm'V11-:Jf11'jflf1~1 m'j:Wf11'j 
'IJ 'IJ ' 

(9)0. errl1'UlCJm~61'111'n'W1CJ'U1mb~~CJ'V15fl16'1\?l{ m'j:wm~ 
'IJ ' 
"'0 0 Q,J Q,Q, 

(9)(9). e.JB1'Ultlf11~6'11'Ufl'U\?lf11~ fl'J'j:iJf11'j 
'IJ 

(9)\v. errl1'U1CJm~fl'U~b 'Vlfl1 'U 1~ ~6'11'j?I'\.Jb 'Vlfl bb~~f11'j~eJ6'11'j fl'J'j:iJf11'j 
'IJ 'IJ 

C9)g]. er eJ1'Ul CJ f11'j61'111'nfll1:w~:w~'U5~1.:~i.J 'j~ b 'Vlfl m'j:w f11'j 
'IJ 
i.lo o Q.J dl ~ v q 

(9)~. e.JB1'UlCJm~?I1'Uflf11'j~flb?IB CJlf11"1l1\9lbb~~n"iJm'j'\.Jflb'jCJ'\.J m~:wm~ 
'IJ 'IJ ' 

®ct. erehUll'.lf111~TUf1\?11l~11'Uf111bb~~~\91\?11:wth~b:D1.Je.J~ m~:Wf11'j 
'IJ 

C9> b. ereJ11.J1CJf11~fl~:Wm1"il?IB'\J.fl1CJ 11.J G'111J f1'111.Ji.J~\9lfl'J~'V1~1'1~ f1~15f11'j fl'j'j:iJf11'j 
'IJ ' 

(9)~. ereJ11.JlCJf11~61'111' f1'\J~ru1f11'jn"iJ f11'jf11'j~f1~1 m~:wm~ 
'IJ 'IJ 

®li. er eJ11.Jl CJ f11'jfl~:W'iJ'U bfl~ B1.J f11'j'IJ fi 'j'\J'\J'j~ b 'Vlfl CJ'V15fl16'1\?l{"IJ1~ fl'J~:Wf11~ cu , d.Jcu , 

bb~~f11'j?l~1'1fll1:W?I1~fl~i.J~B'I\91 B'I m~'Vl'jl.:J~f1~15m~ 
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- ~-

~o. ~1VIifll"f'U~tJnlliirn;i~B~hum~VFiJ~~ m~Vl~1-:JPim~n5m~ 
~ ~ ' 

~@) . ~ehu1tJm~l"f'U~tJ~~?fl'U.:Jl'Ubb~~'U~vmm~Pimn 
~ ~ 

~'I'VIl~'llltJbb~'UJllfl11'1 

n~:w'U~VIl~'ll'U'Ufl fl~ ~1'11 nrll'U'd tJ m~ 
' ' 

~!ill. 'Ul.:J?fl'J'W~vnv'l~~ru ..(j'tJtJ~~b?f~~ ' ... 
'11 nVJ~'W tJl m~ fl fiG'ltJ~'\J~ m~ 

n~:w'U~'VIl~.:Jl'U'Uflf!G'l ~l't!nrll'U'J tJ m~ 
' ' 

bbC.J'UtJV1Lil"fl?f111{nl~~~'Ul'UfiG'llf1~'1lB'I~l'l1n'll'UU~~n~~Vl~1'1Pin~l5nl~ 
' ' 

..,, 
C.J'Il'dtJb~'lJl'Ufn~ 
~ ' ..,, 
C.J'Il'JtJb~'lll'Ufn~ 
~ ' 

~. ~'~ bfl ~1~vi "11 m..J ~ b vi -e:r'l1 ~vi1 fl.l'V Bt'I.:J'UtJ ~~:w1 ru~ l'U~ ~'Ul'U fiG'll m1 'U.fll'W ~1:w 
~ ' 

'VB'I~l't!n.:Jl'UU~~n~~Vl~1'1Pin~l5nl~ 

~. ~ ~vh ri'l'Vel ~ 'I'I'UtJ~~:Wl rutJ~~ "illtl bbG'l ~~ ~vi1 bbe.J'Ui ~'U l'U fl ~ lm'VB.:!61'l't! f1'1l'UU~ ~ 
' 

m~Vl~1'1Pin~l5m~ 

~. 'U~VIl~m~1 i~ltJ'I'UtJ~~mru1 Vfb U'U1 tJm:w bbe.J'U m~~~'Ul'U flmm'VB'I61'l't! ml'UtJ~~ 
' 

m~V1~1'1Pin~16m~ 

ct. tJ~~?fl'U.:!l'UbbG'l~U~D~VILJl~~'U 1 11ll:W~1~~'U:Wel'UVI:wltJ 

~.:J-d . ~.:Jbb~'IJ~-dbu'UI'l'U1tJ 

~'~ ru l'UVl k d 

(U1m•u1''VI1 ~1U1'VI£J-1) • 
tl~~m::'VI~'H~m~n5tn~ 
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rh~\1~1'l!n\11'Wtl~~m:::'Vl"fNPlm~15m~ 
~ !>~b~ /~<tb<t 

d I ~ 0 ~ V 

b ~e:J\1 bb~\1~\IAru::: m~:wm~~1 b 'W'W\11'W~1:w bb~'W'W~'W1'UAm m 
' 

"lle:J\1~1'11 n\11'Wtl~~ m:::'Vl~'NPl mn5m~ (b ~:w b~:W) 

e:J'W61'W5rh~\1~1'l!n\11'Wtl~~m:::'Vl~l\1Plmn5m~ ~ ~~.rH;rli/~<tb~ 6'1\ll'W~ l'W~ ~~ ~mA:w 
' ' 

'W 0 ~ 0 ~<tb~ b ~· e:J\1 bb~· \1 ~~ \1 A ru::: m ~:w n1 ~ ~·1 b iJ 'W\11'W ~ 1:\Jbb~'W'W.., ~'W 1u A6'11 n ~"ll e:J \1 ~111' n \11 'Wtl~ ~ 
' 

m:::'Vl~l\1?1' m-n5 m~ . b ~·e:J1 bm1:::,f bb~'W\11'W/bfl~\l m~ \I'Utl~::::w1ru~ 1'W m~i~'W1L! Amm bb6'1:::"il ~vh 
bb~'Wi~'W1'U Amm"lle:J\1~1'11 n\11'Wtl~~m:::'Vl~l\l?i m~n5m~ 1 tX b U'W 1 tlm:w bb 'Wl'Vl1\l m~~~'W1'UAmmmA1'~ 

' ' "' 
"lle:J\1~1'l!n\11'W no'Wo bb6'1:::bb~'Wtl~u~m~~'W~~ b~cnoV'e:J\I ,!'W 

b Yi' e:J 1 tX n1~~·1 b iJ 'W n1~"i1.., ~vf1 bb~'W CJ 'Vl5~ 161~{ n1~~ ~'W1'U A6'11 n~"lle:J\1~111' n\11'Wtl ~ ~ 
' ' 

m:::'Vl~l\1?1' mn5 m~ b u 'W 1 tl~ 1 CJfll1:1Jb ~ CJ'U ~ e:JCJ bb6'1:::u~~6'1 m:wl' ~ t1 tJ ~:::61\lrl ~ \l"lle:Jbb~·\1~\1 Aru:::m~:w m~ 
' ' 

~1b'W'W\11'W~1:Wbb~'WCJ'Vlnm61~1m~~~'W1'UAmm"lle:J\1~1'l!n\11'Wtl~~m:::'Vl~l\IPlmn5m~ b~:Wb~:W i!\1-d' 
' ' 

'11n'Vl1''WmmuAA6'1i1'W1ru m~~b~~ 1'm~n m~ 1 'W~1 bb VIU\1 ' ., 
il d tl ..::.. v 

~ b "ll CJl"ll1 ru bu'\"11::: ~1'W m ~u ~VI1 ~'Vl ~'W m mu A A6'1 " ., ' 

' V iJ dil ..::.. ..::.. If CVo:::t. 

~0 VllVI'W1\11'Wbme:J\1~1"1le:J61~CJ1.n~rubb6'1:::61l61~m~ 

n~:wu~VI1~\11'W'Uflfl6'1 ~1'11 nrl1'Wl CJ m~ 
' ' 

mo ~lV11!1\11'W'U~VI1~rl1~e:J'U bb 'Vl'Wbb6'1:::l"IJ1n1~ 

n~:w'U~V11~\11'W'UAA6'1 ~1'11 nrl1'Wl CJ m~ 
' ' cv 1.1 Q.J ocu 

~0 VllVI'W1\11'We:J~~1n16'1\l 

n~:w'U~VI1~\11'W'UAA6'1 ~1'l!nrl1'Wl CJ m~ 
' ' "' 

<to ~lVI1!1\11'W61~~VI1'U~~"ilbb~\l~\l 
' 

n~:wu~VI1~\11'W'UAA6'1 ~1'11 nrl1'Wl CJ m~ 
' ' 

b"Jo ~lVI1!1\11'W'U~VI1~~l1 tJ 
n~:wu~VI1~\11'W'UAA6'1 ~1'11 nrl1'Wl CJ m~ 

' ' == ~ 

~0 'W1CJ5\15~ n1~1"i1~~ 

'11 n1 bm1 :::'l-1'W bCJ'U 1 CJ bb6'1::: bb~'Wi1'W1 t1J m~~ b~~ 

n~:w~~'W1~:::uuu~VI1~ ~1'l1n\11'Wtl~~n~:::Vl~l\1Pln~15m~ 
' 
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---

i( f1l bA 'j1 ~~'U 1t.J'U1 tJ bbll~ bbe.J'U"IJ1'U1 qJ n1T~ bf"l~ 

n~lJ~~'U1'j~'tJ'U'U~'Vl1'j ~1i!f1-:J1'UU~~m~'VI'j'J-1Plf1~15m'j 
' 

ii'n'VI-r'V'Jm m'UAA!l-ti1'U1rum'j -rn~1 n1'j 1 'U~1bb Vltl.:J 
' OJ 

ii'n1bA'j1~~'U 1t.J'U1t.J bbll~ bbe.J'U -ti1 'U1 qjn1'j~bf"1~ 

n~lJ~~'U1'j~'tJ'U'U~'Vl1'j ~1 ii'n -n'UtJ~~m~'VI'j1-:JPlf1~15m'j 
' • 

<9l<9l . 'U1t.J~m.:JA lJ.:JA!l 
' 

i!n'VI-r'V'Jt.J1m'4AA!lUi]D~n1'j 

f1~lJ'U~'Vl1'j.:J1'U'UAA!l ~1ii'mJ1'U1 t.1 n1'j 
' ' " "' ' "" <9l~ - 'U1-:JlJWSVJ'j1 'IJlJb'IJB 

' 
i!n'VI-r'V'Jt.J1m'4AA!ltJi]D'~m'j 

f1~11'U~'Vl1'j.:J1'U'UAA!l ~1 i!ml1'U1t.Jn1'j 
' ' 
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~1t.!';n6ijn1-a ?l1'Uflc:n'U1t.Jnl1 n~:w'U~Vl11\l1'U'Uflf16'1 1vn o \v\v~o lv~bbTl mt.J1'U ®®b'll~ 

~ f"l'Ei o\vo® .CS:.!£J.o J ' ' 

VI n't'f~ ?l:w 11b1'U~oV11 1 "1l m1 bb6'l~'U A6'11 mmr11':n'U 8\l~Tu fl\11'\.JLJ~ \1l m~'Vl11\l ~ mnTI m1 'tJ1~ "illD\l'ULJ 1~:w 1 ru 
' ""' 

~. f"l. lvctbct il"'l m1:w~ (9) m1~\1lv1'1 bbt:-J'Ut.J'Vl'Ei f"11?11911nwvr~ 'U1'UAm m'U8\l~1'11 n\l1'ULJ~\1l m~'Vl11\l~ m·nTI m1 
' ' 

LJ1~.,htl-:J'U'tJ1~mru ~.f"l. lvctbb - lvctb'llo 1~wi1\ll'U~ \vet - \vb'll mn~1r1:w lvctbct ru ?lb11D'U~~'U1fl~ 
AW1"1111ti bb6'l ~'UAmm'Vl1\l m1~mn B1 b.fl 8?11:W~11'U ~\l'Vll\1l'Um'tJ:n:w 1\1l t.JjjeYbb'Vl'U"ii1fl'Vlt11m1'U 1 'U~\ln\1l i 

' ""' '\J 

~1:w~1 b u'Um1'Vl'U'Vl1'Ul~t.JVI f"lil" ~'Ulin"'l t.J'Vl'Eif"11?1191{ b t'hLJ1~?1\lA n6'1 t.J'Vl5/ bb 'U1'Vl1\lfl11~~'U1'UAmm"ll8\l 
' ' ' 

ci'1'11 fl\1 1 '\.JLJ~ \1l m~'Vl11\l ~ fl't'f1Tifl11 bb6'1~ n1Vl'U\1lbbt:-J'U\l1'U/1A1\lfl11 1?1'1~l\1l ~ 1'Ufl11~ ~'U1'UAmm1 1X?l8\1lf1~8\ltl'U 
' 

' !1/ 

11t.J6'l~bBt.J\1lb~8\lb~:w~\lbb'U'U '!Y'U 

~1'11 nihwt.1m1 ?JLJ. 'lffi b~ t.Jw' 1 "i11flfl11~h'D 'Um1LJ1~"1l:wb~ -:J'tJn 11~ m1bvi 8~ \1lvl1bbt:-J'Ut.J Yllif"11?11911 
' 6.J ' 

n11rr ~'U 1'\J A6'11 m'U8\l ?1°1'11' n\11'\.JLJ« (11 m~'Vl11 \l Pi n't'f15 m1 ~ \lVJ. LJ 1~"1l :w 1~1' 1:w n'UP\' nl'f1 1 bf111~,j 
' ' 

1 1X?l8\1lf1~8\l n'U bb 'U1'Vl1\l fl11~~'U1'U Am mmA1':n'U8\l~1'11n'l1'U n. ~. 'U'Vl'U1'Vlm1il"'IC:J'Vl5f"11?l1911'U8\l~1'U11"1lfl11 
' ""' ' 

Vlf 8:W~ \l~ mll11 t.J6'l~bB t.J(Il ( ~ 1\l) bbt:-J'Ut.J 'Vl'Eif"ll?l\911 fl11rr ~'U1'U f16'11fl1'U8\l~1'11' fl\11'\.JLJ~ (1lfl1~'Vl11\l~ fl't'J1B fl11 
' ' 

~.f"l. lvctbb - \vctb'llo bb6'l~~'l11Xmht.J\l1'U1'U~\ln\1lci'1'11m1'ULJ~\1lm~'Vl11\l~fl't'f1Bfl11 \9111"ii?l8'UoV8~6'1~1\l 111:Wt'i\l 

bbe.J'U\l1'U/1m-:Jm11?1'1~l'\1l ~"ii~I918-:J~hu'Um11'UBn ct tl-iJ1-:JVltJ1 (~.f"l. lvctbb - lvctb'llo) bb~1 ~\l?l1'll?l11~~1A'ru ~\l.Q 
' "' 

fl1Vl'U\9lbth'Vl:W1C:Jn1'a~~'U1'Uf16'11fl'a cU.:J'U'tJ"a~:W111! 'VUt k:Jctbb - k:Jctll'llo) 
' 

"'4 Amm'U8\1~1'11 n\11'\.JLJ~ \1lm~'Vl~1\1Pl n't'f15 m~ jj VI f"l'UA~ VI n't'f~ ?l:w~~b1'U~b~· 8'Ui] LY~ \11'\.J 

1'U'U'Vl'U1'Vl'VltJ 1~ ~jj LJ1~~ 'VITI m~:w1n~ 'U jj fl1~\J ~ru1m~m~LJi]l1~ \11'\.J~l:Wtl'U btJ 'Ufl11?lf 1\le.J6'l~:Wfl'VlB'U8\l\l1'U~ jj 
LJ~~w"llun'U~1'U~1:w jjr1ru.n1~~1191~~ ~'Vl111~ 8\1l~'U1'UVl~nAru5~~:w "ii~t.J51~:w t'1mn'Um~'Vl"ii~mb6'l~LJ~~~n~iJ"ll8'U 

'I 'tl 'I 'I ul 

jj~n~ m~:wm~b~t.J'U~bb6'l~~~'U1\91'Ub8\l8~1\l~e:Jb~8\l ~bvhVI'U LJ1''UI?l'11~VI'U~8fl1~b'tJ~t.J'Ubb'tJ6'1\l ~\1l'Vl~'U bb6'l~f1~8\ll?l'1" Dl \1 '\J 'I 

Q Q,l Q,l ~ 

'd6W'Vlfl'U 

~ ~'W1'U Amm11Xjjf'l nt.Jm~?l 'l1'Ut.J A~ ~VI6'1 bYhVI'Um~b'tJ~ t.J'Ubb'tJ6'1\l b~8oU'Ubfl~ 8'U8\lA m~8~ 1\l~ \l~'U 
' '\J ' 

th~b~'UC:J'Vl5f11a191{ 
' 

®) vr ~'U1~~'U'U n6'11n bb6'1~ bfl ~ 8\ljj 8?l'!Y'U?l'U'U m~~ ~'U1'Vl1'~ t.J1 m'U A A6'11 ,X bfl\1l t:-J 6'1 ~:w fl'Vl B 
' • 'I 'I 

8~1\lfJ\l~'\.J (Smart HRM/HRD) 

tv) vm~~'U?lm~b1'U~'U Am m'Vl m~~'U b ~8m~oU''U bfl~e:J'U m~LJfi~LJmA1':n 1 'U t.J A ~~VI6'1 bb6'1~ 
'I , d.J'U c¢1 'I 

i111::::~l\91l~i11911LJ next normal (HR digitization) 

bTl) ~\lb?l~:wAru'Ei~~:w "'l~cJD~~:w m~t'18-:Jn'Um~'Vl"'l~\91 bb6'1~?1~1\lm1:w 1 LJ~-:J1?l b~8?1~1\lrh'Dt.J:w 
' ' c:.: v d.r::::ll 

fld1:WbU'U'U1~1"1lfl1~'Vl\1l (HR integrity & Transparency) 

cs:.) ~~'U1 Arum~~l\91 m1:W?l:W\1l6'ld~Vl11\l~l\91 n'U m~vl1\l1'U\911:W'Vl~ nLJ ~"llru1'U8\l bf"l ~'t'f:nn"ii 
'I . 'I v d.9 

~e:JboWt.J\1 (HR work Li.ce balance) 

11 t.J6'1~ bBV\1l\911:w bbt:-J'Uer\lm1:w b ~8:w 1t.J\l, ~\I bb 'U'U 
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--

-tv-

Vi~1~ru1 bb~l b ~ e.1 1 ~~1'11 n.:J 1 'UU~ ~n~~'Vl~l.:J~ n~1 fin1~i1V1P1'Vl1-:J 1 'U n1~~1 b uun1~~w.J'U1 
u fl6'11 n~'lle.J.:J~1irn.:J1'UtJ~~ n~~'Vl~l.:J ~ n~1fin1~ ~iltJ ~~~'Vlfi.n1~ bb6'1 ~611:w1~11.J11 tJ~ n 1 ~tJilu~11'1 e.J~ 1-:Jb tlu 

' v ~ 

~tJu~~:w m~mDTVI:W1c.Jn1~~w.J'U1'Ufl6'11m'lle.J.:J 61U .f'l15 . ~.:Jb~'U61:Wfll~~1bU'Un1~ til.:J.Q' 
v ' ' 

C9l . :We.J'UVI:lJ1tJ1 ~v11.h CJ.:J1'U1 'U~.:J n~ .J1 bb(:..J'U.:J1'U/1fl~.:Jn1~ \911:W bb(:..J'UtJ'Vl5f'l11Ml1 n1~~\lll'U1 
' 

Uftmm'lle.J.:J~1 irn .:J1 'UU~~m~'Vl~l.:J~n~1i5m ~ ~.Pl . tvctbb - tvct~o 1utJ-ruH1um~~1 bU 'U m~~w.J'U1 
111'n"J~~\Ji) , I i/ 

~ '4fl6'11m'lle.J ~m.ht~ .:J 1'U 1 ~~1 b hm:wbD1VI:W 1 tJm~~w.J'U1.fl1Y>~~l:wVi n1 VI'U~ H ~1:w~.:J 611:w 1 ~m111tJn1VJ'U~btl'U 
'"' v•~,,,; u•e~) bb(:..J'Un1~~ w.J'U1'Uflmm 1 'U~~Iii''UVI'Li'JCJ.:J1'U bb6'1~ 1m 'Un1~~ ~vl1 bb(:..J'Ufl1'lle.J~.:J.:J'UU~~mru 1 'UU .:J'UU~~:w1ru~~ 1 tJI'i'1 tJ 
'li'n'Vli'ti£nm~,f'l i'l " 

uijUi\m, tv. :we.1u~1LT nu 1t~u1mb6=t~CJ 'Vluf'l1161\911 61'\J. ~1b'i1um~Vi ~1~ru1~ ~61~~-:JutJ~~:w1ru 1 'Ubb~ 6=t~tl ~ 
b 61.~ "~ ' 

·· ········1 ·········1 ········· 61e.J~fl~e.J.:Jrl'Ubb(:..J'UtJ'Vl5f'l1161\911m~~w.J'U1'U flmm'lle.J.:J~1LTn.:J1'UU~~m~'Vl~l.:J~n~1i5 m~ ~.Pl . tv<fbb - tvct~o 

__{lAM./ b ~e.1tJ~~ 1t~'llu61 -:J 61~'lle.J .:J m~~w.J'U1Uflm~~bb6=t~m1 :wri':wri11 um~ 1 off~ 1 tJ.:JutJ~~:w1ru 'lle.J.:J 61'\J . f'llu . 

Unvri'~u1n ·n~flf'li'l 

ll11J11l!n1,;;,"" 

'\J " 'I 'I 

Jl Y'l.f'll . tv<fbb - tv<f~o 
11-'"11~U'UU.Ii'1) 0 Q.l ') tt ~ v d i.1 v 

uijU.m!1~~~'"1vn,, tv. :W e.J'U 611'U n'U btl 'U 1 tlbb6'1 ~ ~ 'Vl 5 f'l1161 \91 ~ 61U . ~ ~ 1 ~ ru 1 ~ ~ 61 ~~ .:J'U tJ ~ ~:w1 !1l'Vl61 eJ ~ fl6'1 eJ .:J n 'U 
ncl11u~ ,.., ,,._,,,_n-1M1fl tt v 0 v v · d .::.. 

bb(:..J'UtJ 'Vl5f'l1161\9l~ n1~~ w.J'U1'U fl6'11m'lle.J.:J611'U n .:J 1'UU6'1 ~m~'Vl~l.:Jf'll n~15 n1~ ~ . Pl . tv<fbb - tv<f~o 

-"'~~~ ' m. 6=t.:J'U1:w1u~ir.:J~mb~.:JVJtbtJ.:J1'U~b~tlloVe.J.:Jb~e.J'Vl~1'U bb6=t~~e.JtJBu~ lil'1'Ul'U ~ uuu 

~- VJ~m~'U61:Wfll~tJ~~m~1~ 1tJ~~i.:J m~ 

.. • 0 &I • 

~a1~1vn1~~1~na1~1~n11 

i1lln.a1l.n.Ja~rmVI~'l~;tn~1Sn11 

l'ti'U \J"'~m~'VI~'N¥im~n6m, 
L~f) Lthlilrl\11'iW1 

. ~;T:i~· 
~l'l1'l\J':il '11 tl1'Sm::m'l 'l i'n'IY171~n17LLVIU 

7CJ'ltlft'())m::VJ ·m Pfn't11crm7 

(U1£lil"i'iCl~" «~'tl11~) 
L~·tn5m7~111nl"i P1 m~n 

~n~n71'!1tl1"iLLVIUU«~n':i~Vl ':i1'lPlfl~1~r1' 

2 1 Gl.A. 2565 
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~'J't.J';i16ijn1'j' ~1iJn.nutJ~~m~'Vl~l'l~m~n5m~ ~1irmht.m.Jm~ b'Vl~ o ~~~o ~~bm mtJlu ®<9Hill~ 

~ 1"15 o~O®.~I.!)J"~~ 1'W~ k:f ~mA:W ~ctbct 
' 

'V-l.\"1. ~ctbb- ~ctb'lio 

b~tJ'\.J ~rJTUltJm~cl'1Un'UbtJ'IJ1tlbb6'l~tJ'Vl51"11~~1 ~tJ. 
'U ' 

~ 1 tJ cl' 1 ir n '11 'U tJ ~ ~ m ~ 'Vl ~l '~ ~ mn 5 m ~ 1 ~ e:J 'U :W~ bb~ lW 'Vl5 m ~~1m ~vr ~ 'U 1LJ Am m'lJ e:J '~ 
' ' ' 

cl'1un'I1'UU~~m~'Vl~l'l~m~ni5m~ tJ~~~hu'ILJU~~mru Y-J.\"1. ~ctbb - ~ctb'lio b~e:J1~vrultJ'11'U1'U~'In~ 
f) eJU f) u~ bb6'l ~t.l'11 tJtJ fLJ 1'lJ'1 'U n1 ~ ~

0

1 b iJ l.J n1 ~~ 1l.J n1 ~vr ~l.J 1lJ A~ 1 m'lJ eJ'I Vllh tJ '11l.J 1 ~lJ ~~ 6'1 b u 1'\ll:!Jl tJ 
:.1 ' ' 

m~Yr~'U11 'UJ11Y-J~l:W'lJe:J'Icl'1ir n'I1'UU~ ~ m~'Vl~l'l~ m~n\5 m~ bb6'l~:We:JLJcl'1ir n'U btJLJ1tJ bb6'l~tJ'Vl51"11~~1 ~tJ. 
' 

~ -;u1~ru1~ ~ ~~~'ILJtJ~~m ru~ ~e:J~ A~ e:J'I nLJ bb~'U tJ 'Vl51"11~ ~ 1 m~vr ~'U 1LJ A6'11 m'lJe:J'I ~1ir n'I1'UU~ ~ m~'Vl~l'~ 
' ' 

~m~n5m~ Y-J.\"1. ~ctbb--' ~ctb'lio b~e:JtJ~dtJ'lJU~'~~~'lJe:J'Im~vr~'U1LJAmmbb6'l~Al1:WA:wrh1'Wm~1i"ii1tJ 
'U q 'I 'I 

'ILJtJ~~:w1ru~1'Um~vr~'U1LJA6'11m'lJe:J'I~1irm1'UU~~m~'Vl~l'IPlmn5m~ 
' 

~1ir m1'UtJ~ ~m~'Vl~l'~~ m':n5 m~ 'lJm~ mx:i 1 b~'UtJ '\1151"11~~1 m~Yr ~'U1LJ Amm'lJe:J'I~1ir m1'UtJ~ ~ 
' ' 

m~'Vl~l'~~ m~ni5m~~'~ n~ 11 ~ ~V'\'1~ 'Ub ~ e:J 1 ~~e:J~A~ e:J'InuV1 f"1'Vl1'1m~Yr~'U1tJ~~ b 'Vl\"1 bb 'Ul'Vl1'1 m~vr~'U1 
~ A6'11 n~ .n1Af Jj'lJeJ'16f1'l! n'I1'U n. Y-J. b ~ eJ b u 'U Vi 1"1'\111'11 'U n1~'i ~'U11 ~~ A6'11 n~~1:w1~t1tJB u~'I1'U~1'lJ n1 ~ 
1~ ~ 1:w lJ'VllJ 1 'Vl.n1 ~ n -;u ~1m ~t1'11' lJ bA ~ e:J'U1 ~ tJ'Yi' 1"111 tJ 'Vl5 m ~ ~ 1 'lJ eJ'I ~ l'U ~1'/J m ~ 1~ e:1 tJ, 1 '~ :U u ~~ ~ 'Vl 15 .n1 Vol 

' 
b~tJ:U ~ bb 'Vl'U-;u1 n'Vll.htJ'I1'U 1 'U~'I n~~1U n'I1'UU~ ~m~'Vl~l'l~ m~n5 nl~b tl'UA ru~Vll'l1l.J I ~l:WI111b U'Un1~~ ~vf1Y-J~ eJ:W 

'U 

~'~~~l-;u~e:JLJm1:w~niKB'I'lJe:J'IoVm~6'119i1'1 1 ~l:w1tJi1''1bb~'U'I1'U/bm'lm~ ~1<ff1~ ~-;u~IKe:J'II111btJ'Um~1'U5n ct tJ 
oV1'1Vlth (Y-J.\"1. ~ctbb- ~ctb'lio) bb~l 6/t'l~~tJ~1~~~1A'ru1~~'1d ' ., 

rl1Vl'U~bU1Vl:U1tJn1';iWWJ'U 1lJfl!;l1n1 cU.:JLJU';i~ :U1ru vu1. klctbb - klct'6'llo) 
' 

"~ Amm'lJeJ'I~1'l! n'I1'UU~ ~m~'Vl~l'IPi fl'l':ilTI m~ iJ 'Vi' 1"1'\.JA~ 'Vi' n'ef~ ~:IJ~~tl'U~b~· e:JtJB u~ '11'\.J 

1 'UlJ'VllJ1'Vl'\lltl1~ ~ :U u~~~ 'Vli5 mY-J:u1n~ 'U :U m~\l ~ru1m~m~uB u~ '11'\.J~l:wn 'U btl 'Um~~~ 1'1~6'1~ :w~'Vlt 'lJe:J-:~'11'\.J~ :U 

tJ~~btJ'lJUnLJ61l'U~l:w iJAru.n1Y-l~l~~~ ~Vltl1~ Ej~~'U1'U'Vl~nAru5~~:w ~~m~~:w L'Jmn'Um~'Vl-;u~~bb6'l~tJ~~Y-Jn~:iJ'lJe:JlJ 
'I 'U q q or 

iJY-Jn~m~:wm~b~tJ'U~bb6'l~Yr~'U1~'Ube:J'Ie:J~1'119im~eJ'I ~wh'Yi''U tJ1'LJ~l1~'Yi'ul9ieJm~btJ~tJL.JbbU6'l'l ~~Vl~l.J bb6'l~A~e:J'I~l" lgl 'U 'U , 

Q. Q,l Q.l t! 

16ltJ'VlA'U 

Yr ~'U1lJ Amm1~iJ~ ntJm'V-l~ '11L.JtJ A~~'Yi'6'l bvh'Yi'um~bU~ tJl.JbbU6'l'l b~ rnJlJbA~ e:Jl.Jel'lrl m~e:J~ 1'l~'l~l.J 
' 'U ' 

U';i~b~l.JtJ'Vl5A161~{ 
' 

®) Yr~L.J1~~LJu n6'11n bb6'l~ bA~e:J'IiJe:J~UlJ~~L.Jm~Yr~L.J1'Vl1'Y-Jmm~AA6'11 ~bn~~6'l~:W~'VlB 
e:J~1'1tJ'I~l.J (Smart HRM/HRD) 

~) tJ m~~LJ~:w~~t:ll.J~~Amm'Vl m~~LJ b ~e:Jm~'IJLJ bA~e:JL.J m~tJB~tJmA1'Jj1L.J~ A~ ~'Yi'6'l bb6'l~ 
Jl11::;~1~1~i1~1tJ next normal (HR digitization) 

m) 61'1b~~:wAru5~~:w -;u~tJ5~~:w m~LJe:J'InL.Jm~'Vl-;u~~ bb6'1~~~1'1A'.l1:W 1 tJ~'I1~b ~e:J~~1'1rhiJtJ:w 
' ' 

Al1:Wbtll.JoV1~1'lJn1~~~ (HR integrity & Transparency) 

~) Yrw.JL.J1AruwY-J~1~ m1:w~:w~m~w:i1'1~1~nLJm~vf1'11L.Jm:w'Vl~ntJ1''lJru1'lJe:J'I b f"1~'ef:on-;u 
'I 'I Q.l d.J 

Y-Jm~tJ'I (HR work life ba lance) 

~1 tJ6'l~ b5tJ~~1:w bb~l.JtJ'Vl51"1 1~~1m~vr~l.J11 bb6'l~ bb~l.J~\1Al1:w b ~e:1:w 1tJ'II til'! bb 'ULJ 
' ~ t 

~\1'\.J'U ... 
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-\v-

\91\IJ'U b ~ B 1 ~m~~~'U1'U Am m 1 'Ufll~~'d:W'VB\1~111 fl\11'UtJ~ ~ m~Vl~'d\1~ m·n5 m~b U'U 1 tJ 
' 

B~1\llJU~~~VlBfl1~ 'U~~mUTVl:W1CJ'V'El\lfl1~~~'U1'UAmm'VB\I ~U.I"1'5. ~\I'VBAd1:W'El'UbA~1~'Vl1~vn.hCJ\11'U.Q 
' ' ' 

VJ ";;! 1 ~ ru 1 ~1 b iJ 'U n1 ~~ ~ ~~~'~ u tJ ~~:w 1 ru ~ 1:w bb~'U\11'U/1A ~ '~ n1~ 1 'U bb~, 61 ~u \I'U tJ ~~:w 1 ruvi ~B ~A~ B\1 nu 
bb~'UCJ Vl '51"11 ~ ~ { fl1 ~.; ~'U 1'U A 611 m'V B\1 ~

0

1'11 n \11'UU ~ ~ m ~Vl ~1 \1 Pi m~n5 fl1 ~ ~ .1"1. lvctb b - lvctb'Jio 
' ' 

b ~BtJ~~ 1CJ'1J'tl~\l~~ bb61~m~m~61 b U1'Vl:W1 CJfl1~~~'U1~~1'U~1'1Jm~n1'Vl'U~ 11\?IB 1 tJ 
" ' ' 

(\J1Vtl"i"iC1YI" ~\1~11~) 
Lt'l'tn5 m-s.,mnT~ PI n"tn 

i'n"tt1'i1'lln1'iU.Yl'UU~~m~Yl-s'NPin~15f"'1' 
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li'f1U':i16ij01':i ~1'11n.nutJ~(?lnJ~Vl~1\l~mn5m~ ~1'11mht.m.Jm~ bVl~ o tvlv~o lv~bbl"l mtJ1u ®®b"li~ 

~ 1'15 olvo®ocs:/!!)!"{~~ -J'u~ k3i ~Gnfl:W lvltblt 
' d 

b ':ieHi bbe.J'UtJ Vl51'11?1~{ m~~ (9),J'U1'U mnm'IJ'eJ\l~111 n\l1'UU~ (?lnJ~Vl':\1\l~ n~16 m~ tJ~~ -,ihu \l'UU~~mru 
' ' 

b~tJ'U br;1'1J15m~ nl'l'U o br;1'1J15m~ noflol'l br;1'1J15m~flru~m~:wm~~\lb?l~:wm~~n~1be:Jn'll'U 

Vl1VIU1~1'11 n-:J1u1':o:wu~~ 1'15 0 ~eJ1'U1 tJ m~~1'11 n/nm/~muu/l'l'U~/~1'11 n\l1'U/n~:w ~\l fl{?l ~tJ 0 

d-9 'U 'tl q 

~1mt1'11 n\l1'UU~ {?] m~Vl~1\l~ n~16 m~ eJ'U~~bbe.J'UtJVl51'11~~{ m~~(9),J'U1'U flmm'lleJ\l 
' ' ' 

~1'11n\l1'UU~{?lnJ~Vl~1\l~n~15m~ tJ~~·'illU\l'UU~~:w1ru 'ltl ol'lo tvttbb - tvttb"llo bbr;1~11XvrthtJ\l1'U1'U~\lfl{?l 

~eJtJ5u~ bbr;l~'Lh 1 tJtJ1'u 1m 'Uf11~~1 b U'U f11~~1'U f11~~(9),J'U1~flmm 1 'U~~~'UVI'th tl\l1'U b ~ eJ 11-Xu~~~ b thVi:W1 tJ 

m~~(9),J'U11 um'lfl~1:W'1JB\l~1'11 n\l1'UU~{?l m~Vl~1\l~ n~16m~ b(?ltJ 1~rhvl'U{?l bthVimtJm~~(9),J'U11 um'lfl~1:w 

fiB "~flmm'lleJ\l~1'11 m1utJ~(?lnJ~Vl~1\l~ n~16m~ :lJVi'l'l'Ufl~ Vi'n~~ ~m~ti'U~ b~ BtJ5u~\l1'U 1 uuVJu1VJ 

VIU 1~ ~ :WtJ~~~Vl5 il1'lfl:W1 n; 'U :W n1~\l ~ru1 n1~ n1~tJ5 D~ \l1'U ~1:W n 'U b U'U n1~~~1\le.J[;l ~:W~VlB '1J el\l\l1'UVJ' :W 

tl~~ btJ'Il'l1 nu~1t1~1:w :W fl ruil1'lfl~l ~~ ~ ~VIU1~ ti {?l&f'U 1 'UVI~ nA ru5~~:w ~~ tJ5~~:w UeJ\lfl'Uf11~Vl~~ ~ bbr;l~ 
'I 'U 'I 'I 

tJ~~'lfl ~ ~:iJ'ileJ'U :lJ Yl~&\ nd~:W f11 ~ b ~ !'J'Ui bbr;l ~~ (9),J'U 1 ~ 'U b eJ \l eJ !'.!' 1\l \9l eJb it el\l i b VllVl'U tJ'fu 19111~ Vl'U~, elnl ~ 
btl~tJ'Ubbtlr;l\l ~{?]Vi~'U bb[;l~fl~eJ\ll911" 

' 
~111 n\l1'Utl~ {?] m~Vl':\1\lfl n~16 m~ 'llm ~ tJ'Ul1 bbe.J'UtJ Vl51'11~~{ m~~ (9),J'U1'U Amm'lleJ\l 

" ' ' 
~1'11 n\l1'Utl~ {?] m~Vl~1\l ~ n~16m~~\ln~ 11 ~ {?]Vll~'U 11-X~eJ(?lfliK eJ\l nuV11'1Vl1\l m~~(9),J'U1tl~~ b Vl\'1 bb 'U1Vl1\l m~ 
~(9),J'U1UAmmmA1':o'1JeJ\l~1'11n\l1'U no'lflo bbr;l~'UVl'UlVlm~n~ 1~tJVi'l'1'l1 tl~~b~'UtJVl51'11~~{ '1JB\l~1'11n\l1'U 

'I dJI ' 'I 

tl~{?lm~Vl~1\lfl n~16m~ b Vi e:1 11-Xwth tJ\l1'U 1 u~\l n {?l:WV11'1Vl1\l m~~(9),J'U 1 bbr;l~t.h 1 tltl1'u 1m um~~1 b i:Ju m~ 
~~~'UVI'th tl\l1'U ~ \l:lJ er bb Vl'U~1 nVi'th !'J\l1'U 1 'U~\l fl{?l~1'11 n\l1'Utl~ {?] nd~Vl~1\lfl n~15f11~ b U'U fl ru~vl1\l1'U "1 bbr;l~ 

~ " 
~1:w~1 b i:Jum~~{?lvl1 bbe.J'U "1 ~\l mi 11~1 tJ 'lfl~B:wv1\l 1~ m1~~e:1u.rr B:W r;1\91 1\l 1 ~1:w 1 tlil\l bbe.J'U\l1'U/bfl~ .:~ m~ 

" ' ~ 
19i'1~1{?1V1wu1tJ\l1'U~~Iii'B\l~1bi:Jum~1uBn tt u.rr1\lVIU1 (Ylol'lo tvttbb- tvttb"llo) bbiK1 ~1tJ[;l~bBtJ(?l~1:wbbe.J'Ue.J\l 

fi11:W b ~ eJ:W 1m "1 bbr;l ~ ~1 tJ r;1 ~ b 5 tJ {?] bbe.J'U tJ Vl 5 1'11 ~ ~ { m ~~ \9),) u 1 u fl m m'lleJ.:J ~ 1'11 m1utl ~ {?] m~Vl ~1 \l Pi n~16 m ~ 
' ' ' 

'lflol'lo lvttb b - lvltb"llo b{?l!'J~1:W1~tlm1'Ul Vlr;1{?1~1!'Jr;l~ bB !'J{?].rr mqJr;11~V1 https:/ /bit.ly /3EippQb 

~\ltfu b VJ' eJ 1 'IX f11~{?1°1 b i:Ju m~~ 1'U m ~~ (9),J'U1'U Am m1 'Uil1'lfl~1:W'1J e:1.:1~111 n\l1'Utl ~ {?] 
' 

m~Vl~1\lfl n~16 m~ b uu 1 tl eJ ~ 1.:~:Wtl~~~VJ5m'lfl 1111 tl~ m~tlli'lJ~eJ~ 1.:1 b uu~tl5~~:w u~~r;l b thVim tJ'IleJ\l 
~ :;,.) ~ ' 

m~~(9),J'U1'U Am m'lleJ.:J~1'11 n\l1'UU~{?l m~V1~1.:~fi n~16 m~ ~ .:J'IJB 11-XVIth tl\l1'UtJ ~1 b i:Ju m~fllVI'U{?l bbe.J'U\l1'U/ 
' LA~.:~ m ~ vi~ ~~1 b i:Ju m ~1 u bb~· r;1 ~n \l'Utl ~~m ru ~1:w il.:~ m~:5' {?]Vl

0

1 A1'1J eJ ~ \l.:J'Utl ~~m ru vi~ eJ(?l AIK eJ\l nu 

bbe.J'U!'.l Vl51'11~~{ m~~ (9),J'U 1'U flr;11 nd'IJB\l ~111 n\l1'Utl~ {?] m~Vl ':\1\l~ n~16 m~ 'lfl ol'lo lvltb b - lvttb"llo 
' ' 

b ~Btl~~ ltJ'Il'l1 ~ .:1 ~ {?] bbr;l ~ f11 ~'U ~ ~[;1 b U1Vi:lJ1 tJ f11 ~~ (9),J'U 11 'Uil1'lfl~1:W'1Jel.:J ~ 1'U ~ 1"/l f11 ~ 191 eJ 1 tl ~ \l tf f11 ~ :5' {?lvl1 
~ ' ' 

bbe..~utlnu&l m~~ 1u m':i~(9),J'U1~ Am m'llB.:J~1'11 n.:~1utJ~ {?] m~Vl~1.:~ Pi n~16 m~ tl':i~"il11"l.:~utl~~:w1ru 
'lflol'lo lvttbb (~1:w.:~utJ~~:w1ru~1~1'·um~~{?l~~~) ~~bb~-:J11.XVJ~1uBnfi~.:J 

ii<L'J"U"1L'iia11J>•Vl11ULLO"~ ~ 

(1J1tr~~'H'lW" «.:J"ll'l1~) 
Lfl'tnTim~~mnT)~n~1 

~nw1~1'1l n1~LI.YllJtJ~~m~Yl~'1 o, ;ot ,.,.,.,~~ ... -;, 
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m ,H'Vl'l"li <9lmnoo 
' 

ki \9lmfl~ ~ctbct 
' 

b~'El-:~ bbe..J'tW 'Vllil"11t;'ll9l{ nT~~(9),J'UTU mnm'U'El-:Jci'Tun-:~1'\.JU~~m~'Vl'al-:J~ mnfi m'a u'a~"ilTu -:~uu'a~mru 
' ' 

'\"l.\"1. ~ctbb - ~ctb'llo 

b~t.J'U Pimn5m'amfl (mfl <9l - <91~) 

~-:~V1~-:~m~lt.J bbe...~'Uer-:~m1~b~'El~1t.J-:~i 

~1mhu m1'Uu~ ~m~'Vl'a'NPl m~n5m'a 'El'U~~ bbe..J'Ut.J 'Vl51"11t;'l\91{ m'a~ (9),J'lJ1'U Amm'U'El-:1~111 n-:~1'\.J 
' ' ' 

u~~m~'Vl'a'NPimnfim'a U'a~~1u-:~uu'a~mru 'l"l.\"1. ~ctbb - ~ctb'llo bba~1~vn..ht.J-:!1'U1'U61-:~n~ii'Eluflu~bb61~ 
'1111uu~u 1m'Um'a~1btJ'Um'a~1'Um'a~(9),J'U1'U Amm 1'U'a~t?luvl'l1lm1'U b~ 'El1~m'aa bD1Vl~1t.Jm'a~(9),J'U11 ufn'l"l'al~ 

' ' 
'U'El-:1~111 n-:J1 'UU~~m~'Vl'al-:!Pl m~n5m'a 1~t.J 1~ rh'Vl'U~bD1Vlmt.Jn1'a~(9),J'U11'Um'l"l'al~ ~ 'El "u Amm'U'El-:1~111 n-:11'\.J 

I I I , iJ 

u~ ~m~'Vl'al-:~Pi mnfi m'a iiv1fl'UA~ v1 n11~ t;'l~'a'at~'U~bti 'Elu~u~ -:~1'U ~ 'UU'Vl'U1'Vl'VltJ 1V1 V1 iJu'a~~'Vl5 m'l"l~1n~'U 
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