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คำนำ 

  การพัฒนาบุคลากรเป็นภารกิจที ่ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องในลักษณะที่ดีขึ ้นกว่าเดิม  
เนื่องจากบุคลากรเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรจึงต้องมีทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
ราชการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ และดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เพราะความสำเร็จขององค์กรนั้นมาจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในองค์กร  

  สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานกลางของการ
บริหารงานบุคคล มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนราชการ 

  ในการนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดที่กรุณาให้ข้อมูล
และร่วมกันดำเนินการจัดทำเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ 
จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการ และบริบทในแต่ละพื้นที่ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
ในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึง การกำกับดูแล การติดตามผลการพัฒนาข้าราชการให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป 

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         ธันวาคม 2565 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร ที่จะช่วยให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ในราชการ 
พลเรือนมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนัยของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กฎหมาย นโยบายและทิศทางแนวโน้มใหม่ในการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที ่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชน และประโยน์ส่วนรวม”  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน รวมถึงมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) และมีสาระสำคัญในการบริหาร
กำลังคนภาครัฐ “เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ” โดยภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณ 
คุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัต ิงาน  
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามาร ถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการทำงาน  
ในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้การ
ปฏิบัติงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนและประสานงานนโยบายด้านการศึกษาให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของ 
ส่วนราชการ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 - 2570) ขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
แปลงยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ โดยการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้น ด้วยการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนราชการ และ
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ “บุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีทัศนคติ ทักษะ สมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประโยชน์กับส่วนรวม มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี รู้หน้าที่ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทัน ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น และคล่องตัว” และได้กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้ 



ข 
 

 

  วิสัยทัศน์ : ด้านการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงในยุคดิจิทัล เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนองค์การ 

อย่างยั่งยืน 

พันธกิจ : ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบ กลไกและเครื ่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่เ อ้ือ  

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. ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ ในยุคดิจิทัล และภาวะ

ชีวิตวิถีถัดไป next normal  (HR digitization) 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพ่ือสร้างค่านิยมความ

เป็นข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency) 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (HR work life balance) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบคุคลให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างยั่งยืน  
(Smart HRM/HRD)  
1. มีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล
ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการ
พัฒนาบุคลากรทีไ่ด้ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายขององค์การด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมา
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
 

2. มีระบบการปฏิบัติงานท่ีคล่องตวั 
ยืดหยุ่น มีการหมุนเวียนงาน ถ่ายเท 
แลกเปลีย่น และโยกย้ายบุคลากร
คุณภาพระหว่างหน่วยงานภายใน สป. 
และ ส่วนราชการในสังกัด ศธ. หรอื
ระหว่างกระทรวง 
 

 

1. ระดับความสำเร็จของการจดัทำแผน
และข้อเสนอเชิงนโยบายดา้นการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.  
 

2. จำนวนกระบวนงานท่ีเปลี่ยนผา่นการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 
 

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

1. จัดทำแผนและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ สป. 
2. ปรับปรุงกระบวนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ สป. ด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับรัฐบาลดิจิทัล 
3. สร้างระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ียืดหยุ่น คล่องตัว ปรับเปล่ียนได้
รวดเร็วและทันกับสถานการณ์  
4. กำหนดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากรคุณภาพ
ในหลากหลายระดับระหว่างหน่วยงาน
ภายใน สป. 
5. กำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีความหลากหลาย 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสมรรถนะบคุลากรทกุระดบัเพื่อการขบัเคลื่อนการปฏิรปูภาครัฐ ในยุคดิจทิัล และภาวะชีวิตวิถี
ถัดไป next normal  (HR digitization) 
1. บุคลากรทุกระดับ มคีวามรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบัตงิาน
ในยุคดิจิทัลอย่างมปีระสิทธภิาพ รองรับ
การขับเคลือ่นการปฏริูปภาครฐั สอดรบั
การปฏิบตัิงานในภาวะชีวิตวิถีถดัไป 
(Next Normal)  
 

2. บุคลากรทุกระดับมีทิศทางการ
พัฒนาตนเองให้เกิดผลสมัฤทธ์ิของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ
สอดคล้องเปา้หมายระดับหน่วยงาน
และระดับองค์การ 
 
 
 

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

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพฒันา
สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน 
(Functional Competency)  
สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

3. ร้อยละของบุคลากร มีผลการทดสอบ 
IC3  
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานดา้นเทคโนโลย ี
 

4. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพฒันา
ทักษะดิจิทัลเพื่อปรบัเปลีย่นสูร่ัฐบาล
ดิจิทัล  (7 กลุ่มความสามารถ) 

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

2. พัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามสาย
งาน (Functional Competency)  
ที่เหมาะสมกับบริบทของส่วนราชการ
เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ 
 

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

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.ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สป.ศธ. ตามเกณฑ์ ITA อยู่ในระดับ 86 
 

1. พัฒนากรอบความคดิ ความเช่ือ 
ค่านิยมและอุดมการณ์ในการปฏิบัตงิาน
ภายใตห้ลกัคณุธรรมจรยิธรรม และการ
ต่อต้านการทจุรติเพื่อประชาชนและ
ประโยชนส์่วนรวม 
 

2. ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

3. เสริมสร้างจติสำนึกและค่านยิม 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
 

4. ส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
 

5. สร้างพลังและเครือข่ายการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
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. ส่งเสรมิกระบวนการสร้างความสุข
ในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ในการนี้ ส่วนราชการได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือดำเนินการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สป. ที่ 1  พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างย่ังยืน (Smart HRM/HRD)  

จำนวน 3 โครงการ    เงินงบประมาณ 400,000 บาท    ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)   

(สำนักงาน ก.ค.ศ. (มีแผนยุทธศาสตร์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสำนักงาน ก.ค.ศ.) 
จำนวน 400,000 บาท) 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.  / ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

3. การออกแบบกรอบการพัฒนา วิธีการพัฒนาที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา  
(กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.  / ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สป. ที่  2 ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อการ
ขับเคลือ่นการปฏิรูปภาครัฐ ในยุคดิจิทัล และภาวะชีวิตวิถีถัดไป next normal  (HR digitization)   

จำนวน 32 โครงการ เงินงบประมาณ 35,951,950 บาท  ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร  
(สำนักงาน ก.ค.ศ.    จำนวนเงิน  7,450,100   บาท) 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กศน. ประจำปี 2566 
(กศน.    จำนวนเงิน  5,742,200  บาท) 

3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สช. 
(สช.     จำนวนเงิน  1,133,550   บาท) 
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4. โครงการปลูกฝังค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรของ สช. 
(สช.      จำนวนเงิน  343,800  บาท) 

5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13  
(สคบศ.  จำนวนเงิน 7,348,000 บาท) 

6. โครงการพัฒนานักบร ิหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ร ุ ่นที ่ 12  
กิจกรรมหลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร 
(สคบศ.  จำนวนเงิน 500,000 บาท) 

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(สคบศ.  จำนวนเงิน 100,000 บาท) 

8. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(สคบศ.  จำนวน 2,500,000 บาท) 

9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ ศธ. “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ในศตวรรษท่ี 21” 
(สคบศ.    จำนวนเงิน  947,600  บาท) 

10. โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
(กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.    จำนวนเงิน  600,000  บาท) 

11. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สมรรถนะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของ สป. 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.     จำนวนเงิน  65,000  บาท) 

12. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(สตผ.    จำนวนเงิน  334,000  บาท) 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยตรวจราชการและบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(สตผ.    จำนวนเงิน   36,000  บาท) 

14. กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางกฎหมายของบุคลากรในสังกัด สป. ประจำปี 2566 
(สน.     จำนวนเงิน    45,000  บาท) 

15. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ สป. ประจำปี 2566 
(สน.     จำนวนเงิน  280,000 บาท) 

16. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นกรรมการสอบสวน 
(สน.    จำนวนเงิน  175,000  บาท) 

17. โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่เก่ียวข้องของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
(ตสน.     จำนวนเงิน  150,000 บาท) 

18. โครงการการจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(ตสน.     จำนวน 20,000 บาท) 

19. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2566 
(กพร.     จำนวนเงิน  53,500  บาท) 
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20. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ สป.  
(ศทก.     จำนวนเงิน  456,100   บาท) 

21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล 
(ศทก.     จำนวนเงิน  578,000   บาท) 

22. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก. 
(ศทก.      จำนวนเงิน  348,600  บาท) 

23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ 
(ศทก.      จำนวนเงิน  109,000  บาท) 

24. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก. 
(ศทก.      จำนวนเงิน 348,600  บาท) 

25. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พลิกโฉมการศึกษาสู่โลกยุคใหม่” ของ สป. 
(สนย.     จำนวนเงิน  25,000  บาท) 

26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สนย.สป. 
(สนย.   จำนวนเงิน  88,200  บาท) 

27. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการลูกเสือฯ 
(สกก.    จำนวนเงิน  840,000  บาท) 

28. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สำนักการลูกเสือฯ ประจำปี 2566 
(สกก.     จำนวนเงิน  600,000  บาท) 

29. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการศึกษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กอง
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป. 
(กสภ.     จำนวน 342,500  บาท) 

30. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร.ศธ. 
(สร.      จำนวน 700,000  บาท) 

31. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 
(ศธภ.   ภาคละ 34,000 บาท ยกเว้นภาค 5 ได้รับจัดสรร 34,200 บาท รวม 612,200 บาท) 

32. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
(ศธจ.    จังหวัดละ  40,000 บาท     รวมจำนวนเงิน   3,080,000 บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สป. ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสเพื่อสร้างค่านิยมความเป็นข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency)  
 จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,301,200 บาท ดังนี้ 

1. โครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(สำนักงาน ก.ค.ศ.       จำนวนเงิน   579,400 บาท) 

2. โครงการส่งเสริมและสร้างคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 
(ศปท.      จำนวนเงิน  82,600  บาท) 

3. โครงการบริหารการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธ. ประจำปี 2566 
(ศปท.      จำนวนเงิน  39,000  บาท) 
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4. โครงการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคุณธรรมด้านการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. ประจำปี 2566 
(ศปท.       จำนวนเงิน  34,300  บาท) 

5. โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธ. 
(ศปท.       จำนวนเงิน   3,854,100  บาท) 

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566 
(สนย.       จำนวนเงิน  171,800   บาท) 

7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์ ร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(ศธภ. 1 – 18        จำนวนเงิน   500,000  บาท) 

8. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการลูกเสือฯ : กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(สกก.        จำนวนเงิน   40,000  บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สป. ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (HR work life balance)  

จำนวน 6 โครงการ  เงินงบประมาณ  1,363,600 บาท  จำแนกดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ ศทก.สป. 

(ศทก.        จำนวนเงิน  238,200  บาท)  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านต่างประเทศ 

(สต.          จำนวนเงิน  300,000  บาท) 
3. โครงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(สนย.         จำนวนเงิน 437,400  บาท) 

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มตรวจสอบภายใน 
(ตสน.         จำนวนเงิน  78,000  บาท) 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักนิติการ สป. ประจำปี 2566 
(สน.      จำนวนเงิน  310,000  บาท) 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566  
(ศค.จชต.     ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) (350,000  บาท) 
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โดยสรุป คือ ส่วนราชการได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ให้หน่วยงานในสังกัด จำแนกตามหน่วยงานที่ได้รับการสรรฯ  ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงาน  
จำนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

1 สำนักงาน ก.ค.ศ. 3 8,429,500 
2 สำนักงาน กศน. 1 5,742,200 
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 1,477,350 
4 สำนักอำนวยการ* 2 665,000 
5 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา* 5 11,395,600 
6 สำนักนิติการ 4 810,000 
7 สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 2 370,000 
8 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 4 722,400 
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 2,078,500 
10 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 3 1,480,000 
11 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 1 300,000 
12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 1 53,500 
13 กลุ่มตรวจสอบภายใน ศธ. 3 248,000 
14 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 4 4,010,000 
15 สำนักงานรัฐมนตรี  1 700,000 
16 กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค  1 342,500 
17 สำนักงานศึกษาธิการภาค (18 ภาค)   

(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  =  ภาคละ  34,000 บาท 
1 612,200 

 (2) การพัฒนาด้านวินัย  =  500,000 บาท 1 500,000 
18 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (77 จังหวัด)  จังหวัดละ 40,000 บาท 1 3,080,000 
19 ศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 350,000 

(ยังไม่ได้รับ งปม.) 
รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 43,016,750 

 
หมายเหตุ      * หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่  

1) สำนักอำนวยการ  
2) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ในราชการพลเรือนมีเป้าหมายสูงสุดเพื ่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนัยของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กฎหมาย นโยบายและทิศทางแนวโน้มใหม่ในการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
และประโยน์ส ่วนรวม” แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐของของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รวมถึงมาตรการบริหารจัดการ
กำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) โดยให้สาระสำคัญในการบริหารกำลังคนภาครัฐ “เป็นคนดีและเก่ง  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ” โดยภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณ คุณภาพ มีระบบบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้
คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิด 
ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ  
การทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้
การปฏิบัต ิงานท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลง เพื ่อขับเคลื ่อนและประสานงานนโยบายด้านการศึกษา  
ให้สำเร็จตามเป้าหมาย “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต  
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 - 2570) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแปลงยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติโดยการกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนราชการ และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวม
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ “บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีทัศนคติ ทักษะ 
สมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการ
สร้างผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประโยชน์กับส่วนรวม มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้หน้าที่ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทัน ปรับตัวได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น และคล่องตัว” 

 



 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ นโยบายรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของส่วนราชการ และทิศทางการพัฒนาประเทศที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความคาดหวังเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในอนาคต  

2. เพื ่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ส ่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือยกระดับบุคลากรให้มีทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนบทบาท
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการได้อย่างประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีค่านิยม มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา และมีความสมดุลระหว่างการทำงาน
และการใช้ชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร ที่จะช่วยให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ประเด็นในการพัฒนาบุคลากร จากยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ระดับ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ผู ้บริหาร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) สมรรถนะของบุคลากร 
(Competency) ข้อมูลการสรุปผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร หรือโครงการ หรือทุน รวมถึงแนวโน้ม (Trend)  
ในปัจจุบันและอนาคต ที่มีความสำคัญในการสร้างโอกาสในการปฏิบัติงานเชิงรุกและสร้างโอกาสในทางก้าวหน้าของ
ตำแหน่งได้ 

2) การสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความ
จำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศ 
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. แผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน
ของส่วนราชการ เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง 

3) การวางแผนการพัฒนาบุคลากร เมื่อได้ประเด็นในการพัฒนาบุคลากรแล้ว ดำเนินการ
จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักสูตร รูปแบบ วิธีการที่จะ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้จัดทำสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 

4) การดำเนินการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรประจำปี  
ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

อนึ่ง กรณีที่หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปี 
ขอให้พิจารณาดำเนินการฝึกอบรมตามคู ่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
5.1) กรณีดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจำปี จะดำเนินการติดตามเป็นรายไตรมาส และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายไตรมาส 
5.2) กรณีการพัฒนารายบุคคล ตามตัวชี้วัดรายบุคคล จะดำเนินการติดตามปีละ 2 ครั้ง ตามรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการพัฒนาให้ผู้บริหารทราบ 



 

5.3) กรณีเป็นหลักสูตร หรือโครงการ หรือทุน ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำรายงานจากการเข้า
ร่วมหลักสูตร หรือโครงการ หรือทุน ที ่ได้ร ับการพัฒนา ส่งให้กลุ ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้แบ่งปันองค์ความรู้ได้รับมาโดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายในองค์กร 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการที่มี

เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาข้าราชการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ
ประเทศ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ได้กำหนด 
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในอนาคต  รวมถึง มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 2 

การศึกษานโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 นี้  
ได้ศึกษานโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรุปได้ดังนี้ 

 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติถือว่าเป็นแม่บทหลักที่จะเป็นกรอบชี้นำการกำหนดนโยบายและแผนต่าง ๆ 

สำหรับการพัฒนาประเทศ กำหนดทิศทาง เป้าหมาย หรือแนวทางการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ
แผ่นดินและเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาของภาคเอกชนและภาคประชาชนด้วยการนำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่มีเป้าประสงค์หลัก คือ “ความม่ังคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นคติพจน์ประจำชาติ  นอกจากนั้น ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินจะเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ (1) โครงสร้างหน่วยงานของรัฐ  
ที่มีคุณภาพ (2) ทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณภาพและมีความมุ่งมั่น (3) กลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล  (4) การแสวงหาและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี 



 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม”   โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่
ในการกำกับหรือในการให้บริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึก
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ซ่ึงสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐ ไว้ดังนี้ 

1) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั ่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกำลังคน 
ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการ
ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐมีระบบการพัฒนา 
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงาน
ในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัว
ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
คุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกลไก การวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน  
การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากร
คุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐานเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 

3) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนา  
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน และสร้างค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดความสามารสูง มีความรับผิดชอบ 
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู ้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจนำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์  
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 “แผนการพัฒนาการบริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ” แผ่นย่อยลำดับที่ 5 “แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ” โดยให้
ความสำคัญกับบุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนา
ประเทศให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและ
ให้อำนาจไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการ



 

พัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ 
ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐ
จำเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบ
และปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี
และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มี
ทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่
ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้ 

1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และ
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนให้
มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้
เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระดับภาคส่วนต่าง ๆ 
ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
อย่างแท้จริ  โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก
สาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลการเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการ
แทรกแซงและการใช้ด ุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้ก ับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว 
ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรภาครัฐ 

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ
ใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงาน
เพ่ือให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศสามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงบร ิบทการพัฒนา  มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืน



 

หยัดในการกระทำท่ีถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้
ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำ
การเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความ
เป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำให้
สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2  Infographic สรุปเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที ่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  



 

2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
5) ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 5.2 จัดเตรียมและพัฒนา “งานที่มีมูลค่าสูง” (High Value Job) และระบบการบริหารกำลังคนทั้ง

ในส ่วนของการวางแผนการเคล ื ่อนย ้าย (Mobility) การจ ัดเตร ียม ท ักษะแบบใหม ่  (Up-skill/ Re-skill)  
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรภาครัฐ 

 5.3 พัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐให้สามารถนำผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี ่ยวชาญ 
ด้านดิจิทัลมารวมไว้ในหน่วยงานเดียว (Pool Resources) และวางระบบการบริหารงานเพื่อให้ทำงานอย่างเป็น 
ทีมเดียวกันกับผู้รับผิดชอบภารกิจ (Business owner) และผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของรัฐด้วย 

 5.4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในด้านข้อมูลเพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาสร้างคุณค่า ตลอดทั้งห่วงโซ่การพัฒนาตั้งแต่การผลิต บริหารจัดการ 
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ นำเสนอ และใช้ประโยชน์ข้อมูล 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา 
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

1) เปลี่ยนระบบการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อการสรร
หาคนดี คนเก่ง เข้าสู่ตำแหน่งสำคัญได้ทันการณ์ และปรับบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่งานเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กร เพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลได้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

7) พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ เพื่อให้มีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ 
ปฏิบัติงานในภารกิจทีม่ีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน สอดรับกับการทำงาน รูปแบบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีจ้าง
งานตลอดชีพ (Non-career Employment) เพ่ือให้สามารถสรรหาบุคลากรได้ทันการณ์ 

8) พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทำงานภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) อาทิ ทักษะดิจิทัล ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง สร้างและพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ให้กับ
บุคลากรภาครัฐทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570) 

โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที ่มีความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นที ่ต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย (1) พัฒนาการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ 
สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม (2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง 
และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ (3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างระบบการบริหารจัดการ และ (4) การ
สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อ
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) เป้าหมายหลักท่ี 3 การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่าเทียม และ (2) เป้าหมายหลักที่ 5 การเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 



 

การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส่งผลต่อการบรรล ุเป ้าหมายตามยุทธศาสตร ์ชาติ  
ใน 4 ด้าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง 
พร้อมปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมุดหมายที่ 13 ยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที ่ 20 การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วย 

 

2.4 มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และแนวทางไปปฏิบัติ 
คณะร ัฐมนตร ีในการประช ุมเมื่อว ันท ี ่  11 ก ันยายน 2561 ม ีมต ิร ับทราบรายงานผล 

การดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ  (คปร.) เกี่ยวกับมาตรการ 
ด้านกำลังคนภาครัฐ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผล  
การเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และ
รายงานผลการดำเนินการบรรจุและแต่งตั ้งอัตราข้าราชการตั ้งใหม่ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 – 2561 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังตั้งใหม่ของส่วนราชการ และให้ คปร. เร่งรัด
กำหนดมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐระยะถัดไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการปฏิรูปและร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐด้วย 

 

2.5 มาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื ่อง ทักษะ 

ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล คณะรัฐมนตรี ในการประชุม
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัล ที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเ ปลี่ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

 โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะอ่ืน 
และกำหนดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ ่มใดควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลใด รวมทั้งได้
มอบหมายให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดทำรายละเอียดทักษะ  
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

 ทักษะด้านดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล โดยเป็นรัฐบาลดิจิทัลมีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

 1) รัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) 
 2) รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Smart Government for Citizen) 
 3) รัฐบาลที่มีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture) 



 

 ซึ่งทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะทั่วไป (Generic Skills) เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ไม่ใช้ทักษะเฉพาะทางสำหรับวิชาชีพ (Professional Skills) ทักษะด้านดิจิทัลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก ่

 องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถ หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมที่บุคลากรภาครัฐควรแสดงออก
เพ่ือให้ปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งความสามารถเป็น ๗ กลุ่มความสามารถ ได้แก่ 

  กลุ่มท่ี 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
  กลุ่มท่ี 2 ความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 

และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 
  กลุ่มที่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital 

Technology) 
  กลุ่มที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบ

ดิจิทัล (Digital Process and Service Design) 
  กลุ ่มที ่ 5 ความสามารถด้านด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 

(Strategic and Project Management) 
  กลุ่มท่ี 6 ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) 
  กลุ ่มที่ 7 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี ่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital 

Transformation) 
 องค์ประกอบที่ 2 ความรู้ หมายถึง ความเข้าใจเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐควรต้องมีเพ่ือให้ปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 องค์ประกอบที ่ 3 ประสบการณ์ หมายถึง สิ ่งที ่ข ้าราชการและบุคลากรภาครัฐเคยปฏิบัติ  

เคยกระทำ เคยสัมผัส หรือได้พบเห็นมาในอดีตที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
 องค์ประกอบที่ 4 คุณลักษณะ หมายถึง ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการทำงานและความสำเร็จในงาน อันจะมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะด้านดิจิท ัลนี ้ นำสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสื อสำนักงาน ก.พ.  
ที ่ นร 1008/ว27 ลงวันที ่ 29 กันยายน 2552 เรื ่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู ้ ความสามารถ  
ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 สมรรถนะ จาก 6 สมรรถนะมาใช้ 
ในการนี ้ด ้วย ได ้แก่  ว ิส ัยทัศน ์ (Visioning) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) ศักยภาพเพื ่อนำ 
การเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) และการสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other)
ซึ่งมีการจำแนกตามความพร้อมและพัฒนาการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการปรับเปลี่ยนเป็น
องค์กรดิจิทัล 3 ระยะ ได้แก่ 

 (1) ระยะเริ่มต้น (Early Stage)  
 (2) ระยะกำลังพัฒนา (Developing Stage)  
 (3) ระยะสมบูรณ์ (Mature Stage) 

และตามกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุ่ม ได้แก ่
 (1) ผู้บริหารส่วนราชการ (Executive)  
 (2) ผู้อำนวยการกอง (Management)  
 (3) ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic)  



 

 (4) ผู้ทำงานด้านบริการ (Service) 
 (5) ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Technologist)  
 (6) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอ่ืน (Others) 

 บุคลากรภาครัฐบุคคลใดจะมีทักษะด้านดิจิทัลกลุ่มใดให้พิจารณาจากบทบาทและพฤติกรรม          
ที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีกำหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง 
(ร่าง) แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ประกอบกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคคล 
 
2.6 (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ... – …. ของสำนักงาน ก.พ.  ได้กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาในปี พ.ศ. 2566 – 2570 ที่เชื่อมโยงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อให้เกิดการพัฒนา
บุคลากร โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา “เพื ่อสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับสมรรถนะ และพัฒนางานตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
ราชการ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการและพัฒนาประเทศ” ซึ่งสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ....-.... 
 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำ (ร่าง) กรอบ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ... . – ... . และคู ่ม ือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงาน ก.พ. มาใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 -2570 และกำหนดแผนงาน/โครงการ ที่ครอบคลุมการ
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลาง  
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีทัศนคติ 
ทักษะ สมรรถนะเพื่อการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประโยชน์กับส่วนราชการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้หน้าที่ ปฏิบัติงานใน

 



 

หน้าที่ด้วยความยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทัน ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น และคล่องตัว  ซึ่งจะเน้นให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะสำคัญ 3 กลุ่มทักษะ ดังนี้  

1. ทักษะเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ (1) ทักษะดิจิทัล (2) ทักษะการสื่อสาร
โน้มน้าว (3) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ และ (4) ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์  

2. ทักษะด้านภาวะผู้นำ 6 ทักษะ ประกอบด้วย (1) การยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมและความ
เป็นมืออาชีพ (2) การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (3) การพัฒนาตนเองและผู้อื่น และสร้างการมีส่วนร่วมใน
องค์กร (4) การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการและความร่วมมืออย่างเต็มที่ (5) การผลักดัน
ให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง และ (6) การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์  

3. ทักษะตามสายงาน ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้บุคลากรภาครัฐสามารถทำงานของตนเองได้อย่าง
มืออาชีพตามบริบทของงานที่มีความเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามสายงาน  

โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ระบบนิเวศในการทำงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ และการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื ่องเพื ่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบการทำงาน  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะสำหรับการทำงาน และการดำเนินชีวิตในยุค
ดิจิทัลและศตวรรษท่ี 21 แนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

• พัฒนากลไกในระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) ให้เชื ่อมโยง 
สนับสนุน สอดคล้องซึ่งกันและกัน 

• กำหนดการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการเรียนรู้ของบุคลากรภาครัฐ 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 : การพัฒนากรอบทักษะ เพื่อการทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 

และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน และการผสานการทำงานและ 
การใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

• กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และการปฏิรูปภาครัฐ 

• พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐสอดรับ
การทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ 21 

• ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้และทำงาน
ร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิดในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ทำงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ยึด
มั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับบยุคดิจิทัลแนวทางการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ  แนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 



 

• ปล ูกฝ ังกระบวนการทางความค ิด ความเช ื ่อ ค ่าน ิยม อ ุดมการณ์ในการทำงาน  
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม (เช่น กรอบความคิดแบบมุ่งเน้นส่วนรวม และกรอบความคิดในการทำงาน 
ในยุคดิจิทัล) ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงตำแหน่งระดับสูง 

• ส่งเสริมผู้นำให้เป็นต้นแบบทางความคิดและพฤติกรรมในการทำงาน เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอด โน้มน้าวให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตาม 

• ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ ้นให้บ ุคลากรภาครัฐยึดมั่ นในค่านิยมการทำงาน 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมาภิบาล 

ทั้งนี้  แนวทางการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐฯ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่
บุคลากรแรกบรรจุจนถึงตำแหน่งประเภทบริหาร ซึ ่งการนำทักษะเชิงยุทธศาสตร์และทักษะด้านภาวะ  
ผู้นำมาใช้ หน่วยงานอาจปรับรายละเอียดให้เหมาะสมตามบริบทของหน่วยงานได้ 

 

2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 72 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดว่าให้  

ส่วนราชการ  มีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด 

2. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 1013/ว 27 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 กำหนดว่าให้เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการดำเนินการภายใต้หลักการรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1) หลักการ 
 1.1) ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทำงาน รวมทั้งขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพ่ิมผลิตภาพและขีดสมรรถนะของข้าราชการ 

 1.2) ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
 1.3) ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 10 วัน ต่อคนต่อปี 
 1.4) งบประมาณเพื่อการพัฒนาข้าราชการควรได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

ของงบบุคลากร 
 2) หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 2.1) การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนสามัญให้ดำเนินการโดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
 2.1.1) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร 
 2.1.2) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
 2.1.3) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและ

ประเภทวิชาการ 
 2.1.4) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 
 2.2) ส่วนราชการต้องมีการประเมินระดับความรู ้ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ 

ของข้าราชการ ตามมาตรฐานที่กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 
เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง



 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ หากข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด ระดับใด ยังมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และ สมรรถนะ ไม่ถึงระดับมาตรฐานและในกรณีข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการ ให้มีเพ่ิมประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ จะต้องได้รับการพัฒนาโดยเร็วสำหรับข้าราชการที่มี  
การย้าย  การโอน  หรือการเลื่อนระดับจะต้องได้รับการพัฒนาด้วย 

 2.3) ส่วนราชการต้องกำหนดแนวทางการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ  
โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน  ตามที่ ก.พ. กำหนด ตลอดจนความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการในแต่ละกลุ่ม และผล
การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการด้วย 

 2.4) ส่วนราชการอาจดำเนินการเพื ่อเพิ ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ  
โดยวิธ ีการใดวิธ ีการหนึ ่งหรือหลายวิธ ีตามที ่เห ็นสมควร เช ่น  การฝึกอบรมทั ้งในและต่างประเทศ  
การประชุมสัมมนาการย้ายสับเปลี ่ยนหมุนเวียน การสอนงาน การมอบหมายงาน  การให้ไปปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานอื่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.5) ให้ส่วนราชการนำกรอบสาระของหลักสูตรกลางตามที่กำหนดไปใช้ในการพัฒนา
ข้าราชการแต่ละกลุ่ม โดยส่วนราชการอาจเพิ่มหลักสูตรรวมทั้งเนื้อหาวิชาในแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสม 
กับการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการได้ 

 2.6) นอกจากนี้ ส่วนราชการได้ให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. หรือ
หน่วยงานอื่นที่ดำเนินการก็ได้ โดยพิจารณาจากหลักสูตรที่มีความจำเป็น หรือเป็นหลักสูตรที่เป็นการสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการสังกัด หรือหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับบทบภารกิจและหน้าที่
ที่รับผิดชอบ หรือหลักสูตรที่จะต้องนำมาพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติงาน เช่น  

 2.6.1) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) 
 2.6.2) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) 
 2.6.3) หลักสูตรการพัฒนาเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
 2.6.4) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) 
 2.6.5) หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)  
 2.6.6) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 2.6.7) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) 
 2.6.8) หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2.6.9) หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.บก.ทท.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
 2.6.10) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน 

(บรอ.) วิทยาลัยการตำรวจ 
 2.6.11) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) 

สำนักงาน ป.ป.ช. 
 2.6.12) หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง 
 2.6.13) หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
 2.6.14) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า 
 2.6.15) หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
 2.6.16) หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับกลาง (นงก.) สำนักงบประมาณ 
 2.6.17) หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



 

 2.6.18) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language 
Course : ILC) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

 2.6.19) หลักสูตรการนำเสนและการพูดเพ่ือการประชุม (Oral Communication 
Course : OCC) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

 2.6.20) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral 
Communicational Course : AOCC) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

 2.6.21) หลักสูตรพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) 
 2.6.22) หลักสูตรระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential : HiPPS) 
 2.6.23) หลักสูตรพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ สำนักงาน ก.พ.   
 2.6.24) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
 2.6.25) หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (เกษียณอายุราชการ) 

ของสำนักงาน ก.พ. 
 2.6.26) หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.  
 2.6.27) หลักสูตรอ่ืน ๆ ตามที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้ดำเนินการ  
 

2.8 สาระสำคัญของแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

วิสัยทัศน์  :  บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสม

ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
ค่านิยม  TEAMWINS 
 T =  Teamwork การทำงานเป็นทีม 
 E =  Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
 A  =  Accountability ความรับผิดชอบ  
 M  =  Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
 W  =  Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
 I   =   Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
 N  =  Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 S  =  Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ 
 
 
 
 
 



 

เป้าประสงค์รวม 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที ่มี

ประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ในโลกยุคใหม่  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 

เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะ
ที่จำเป็นสอดคล้องกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละ
บริบท 

 

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง 
เพ่ือเสริม สร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก 
ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้/วิชาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชา
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ  
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดนและ 
พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชน 
ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  
กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหาร
จัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา 
กับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และโอกาสทางการศึกษา  

2. พัฒนากำลังคน เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์
ความรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ 

2.1 พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ทักษะ  
และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 
และประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้
มีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ
และคุณลักษณะที่เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
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4. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  
3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการ
บริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา  

4. สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่าง
ทั่วถึง และเสมอภาคด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 

 

4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาส
ทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลายครอบคลุม  
ทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึง
และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. หน่วยงานและสถานศึกษา
มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 
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6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. หน่วยงานมีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
โปร่งใส 

 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
และบริการประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน  
และเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง 
ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่  
6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง และเอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
6.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม 
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงการทุจริต  
6.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือน และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน 

 
2.9 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการ
สำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. สร้างความเชื ่อมั่นไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้เรียนและประชาชน โดยให้  
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับ
ฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 



 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี ่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป 

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู ่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.4 เร ่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด ้านความปลอดภ ัยที ่ม ีอย ู ่ ในทุก
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็ม

รูปแบบ เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
2.2 จัดการเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชี พของ

ตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้ง
การเรียนรู้  ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่
การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มี
ความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรม



 

ต่าง ๆ  และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น 
จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้า งสรรค์ คิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อน
ที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ใน
การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่ง
ต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือ
รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และ
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น แบบโมดูล (Modular 

System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื ่อนความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency) 



 

4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู ้ประกอบการด้านอาชีพทั ้งผู ้เร ียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื ่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานใน
ภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำ โดยบูรณา
การความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 

Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ
การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
สมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มา

เป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การ
ส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย
สื ่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความ
จำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 



 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื ่อรองรับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
รวมถึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติแล้ว 
 
2.10 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศกึษาธิการ (พ.ศ. 2564 – 2565) 

 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรที ่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย  
เปิดกว้าง มีนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 

 2) พันธกิจ  ได้แก่ 
     2.1) พัฒนาระบบบริหารเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 
     2.2) สร้างนวัตกรรมการให้บริการด้านการศึกษาที่อำนวยความสะดวก และตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านระบบดิจิทัล 
     2.3) พัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ 

และมีกลไกในการป้องกันการทุจริต 
     2.4) นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ การบริหารและการจัด

การศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
     2.5) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 
 3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพในการให้บริการประชาชนของกระทรวง ศึกษาธิการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลังของกระทรวง ศึกษาธิการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้เป็นระบบราชการ 4.0 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมขีดความสามารถด้านบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการเพื่อตอบสนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 20 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมขีดความสามารถด้านบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
เพิ่มขีดความสามารถด้านบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2564 – 2565) 

2.11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาฯ ภาพรวมของ สป. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้ 

“บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีทัศนคติ ทักษะ สมรรถนะเพื ่อปฏิบัติงาน 
ในบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานที่มี
ประโยชน์กับส่วนรวม มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้หน้าที่ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทัน ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น และ
คล่องตัว” 



 

วิสัยทัศน์ : ด้านการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงในยุคดิจิทัล เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนองค์การ 

อย่างยั่งยืน 

พันธกิจ : ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ือต่อการพัฒนา

บุคลากรอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

และการทำงานในภาวะชีวิตวิถีถัดไป (next normal)   
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนัก

รู้และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ : ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง

ยั่งยืน (Smart HRM/HRD)  
2. ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ ในยุคดิจิทัล และภาวะ

ชีวิตวิถีถัดไป next normal  (HR digitization) 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพื ่อสร้างค่านิยม 

ความเป็นข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency) 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(HR work life balance) 
 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน (Smart HRM/HRD)  

1. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ
พัฒนาบุคลากรที่ไดผ้ลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายขององค์การ
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 
2. มีระบบการปฏิบตัิงานที่
คล่องตัว ยืดหยุ่น มีการ
หมุนเวียนงาน ถ่ายเท 
แลกเปลี่ยน และโยกยา้ย
บุคลากรคุณภาพระหวา่ง
หน่วยงานภายใน สป. และ 
ส่วนราชการในสงักัด ศธ. หรือ
ระหว่างกระทรวง 

 
 

1. ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำแผนและข้อเสนอเชิง
นโยบายดา้นการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.  

 
2. จำนวนกระบวนงานที่เปลี่ยน
ผ่านการปฏิบัตงิานด้วย
เทคโนโลยดีิจิทัล 

 
3. ร้อยละของบุคลากร มีการ
หมุนเวียน ถ่ายเท แลกเปลี่ยน 
และโยกย้ายในหลากหลาย
ระดับระหว่างหนว่ยงานภายใน 
สป. และส่วนราชการในสังกัด 
ศธ.หรือ ระหว่างกระทรวง  
(เน้นด้าน Job Rotation) 

1. จัดทำแผนและข้อเสนอเชิง
นโยบายดา้นการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลของ สป. 
2. ปรับปรุงกระบวนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ สป. ด้วย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับ
รัฐบาลดิจทิัล 
3. สร้างระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ยืดหยุ่น คล่องตัว 
ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและทันกบั
สถานการณ ์
4. กำหนดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยนและโยกยา้ยบุคลากร
คุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างหน่วยงานภายใน สป. 
5. กำหนดรูปแบบและวิธีการพฒันา
บุคลากรที่มีความหลากหลาย 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนบัสนุน
การเรียนรู้และพัฒนา 

 

1) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย  7  โครงการย่อย ดังนี้ 
    โครงการย่อยที่ 1 : จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (แผนระยะยาว) ตามหน้าที่และอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป   
    โครงการย่อยที่ 2 : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง (แผนประจำป)ี ตามหน้าที่และอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป 
    โครงการย่อยที่ 3 : จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะในระยะยาว (Training Road Map) สำหรับ
บุคลากรตามหนา้ที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เปลี่ยนแปลงไป 
    โครงการย่อยที่ 4 : จัดทำแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) 
ตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) รองรบัหนา้ทีแ่ละอำนาจของสำนักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการที่เปลีย่นแปลงไป 
    โครงการย่อยที่ 5 : จัดทำแผนการสนับสนุนให้บุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เรียนรู้
และปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทกัษะในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการการขับเคลื่อนประเทศ โดย
ร่วมกันเป็นเครือข่าย 
    โครงการย่อยที่ 6 : จัดทำแผนการพฒันาผู้นำเปน็ตน้แบบทางความคิดและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัตงิานเพื่อประชาชนและประโยชนส์่วนรวมเพื่อการเป็นเจา้หนา้ที่ภาครัฐยุคใหม ่
    โครงการย่อยที่ 7 : จัดทำแผนกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิารใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์อยา่งยั่งยืน ประกอบด้วย จำนวน 5 โครงการย่อย ดงันี้   
    โครงการย่อยที่ 1 : พัฒนาวิธกีารพฒันาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับคำบรรยาย
ลักษณะของงาน (Job Description) ของแตล่ะสายงาน แต่ละตำแหน่ง และแตล่ะระดับ 
    โครงการย่อยที่ 2 : พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างของบุคลากรรายบุคคล 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

   โครงการย่อยที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรรายบุคคล 
   โครงการย่อยที่ 4 : พัฒนาระบบการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยึดมั่นในค่านยิมการปฏิบตังิานเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์สว่นรวม 
   โครงการย่อยที่ 5 : การจัดทำระบบหมุนเวียนงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
3) โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดบัสมรรถนะบุคลากรทกุระดบัเพือ่การขบัเคลื่อนการปฏิรปูภาครฐั ในยุคดิจิทลั และภาวะชีวิตวิถถีัดไป next normal  (HR digitization) 

1. บุคลากรทุกระดบั มีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปน็
ในการปฏิบัตงิานในยคุดิจิทลั
อย่างมปีระสทิธิภาพ รองรับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครฐั 
สอดรบัการปฏิบัตงิานในภาวะ
ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal)  
 
2. บุคลากรทุกระดับมีทิศ
ทางการพฒันาตนเองให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สอดคล้องเป้าหมายระดบั
หน่วยงานและระดบัองค์การ 

 
 

1. ร้อยละของบุคลากรใน 
ส่วนราชการมีความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ และกรอบความคดิ และ
ทักษะ (Mindset & Skillset)  
ในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล  
ภาวะชีวิตวิถีถดัไปและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ 
ตามสายงาน (Functional 
Competency) สู่ความเป็น 
มืออาชีพ 
3. ร้อยละของบุคลากร มีผล 
การทดสอบ IC3 ผ่านตาม 
เกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลย ี

 

1. พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
และกรอบความคิด และทักษะ 
(Mind set & Skill set) ในการ
ปฏิบัติงานยุคดิจทิัล ภาวะชีวิตวถิี
ถัดไปและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามสาย
งาน (Functional Competency)  
ที่เหมาะสมกับบรบิทของส่วน
ราชการเพื่อสร้างความเป็นมือ
อาชีพ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจทิัล 
(Digital Skill) ที่เหมาะสมกับ
บทบาทของระดับตำแหน่ง/
ประเภทบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ 
Smart government 

1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ
สอดรับการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล ภาวะชีวิตวิถีถัดไป ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ 
    โครงการย่อยท่ี 1 : พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านทักษะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillset :  
4 ทักษะ) และทักษะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Skillset : 6 ทักษะ) 
    โครงการย่อยท่ี 2 : พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านทักษะตามสายงาน (Functional Skillset)  
2) โครงการเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สอดรับกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ประกอบด้วย 10 โครงการย่อย  ดังนี้  
    โครงการย่อยท่ี 1 : เสริมสร้างความรู้ด้านการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ 
    โครงการย่อยท่ี 2 : เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ 
    โครงการย่อยท่ี 3 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือและเทคนิคการกำหนดยุทธศาสตร์ 
การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
    โครงการย่อยที่ 4 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือและเทคนิคด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
    โครงการย่อยท่ี 5 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคด้านระบบสารสนเทศ และ
ดิจิทัล 
    โครงการย่อยที่ 6 :  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิค ด้านเกี่ยวกับการเงิน บัญชี 
งบประมาณและพัสด ุ



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

 4. ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อ
ปรับเปลีย่นสูร่ัฐบาลดิจิทัล   
 

 
 
 
 

   โครงการย่อยที่ 7 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคเกี่ยวกับงานธุรการ บริหาร 
งานท่ัวไป งานเลขานุการ 
   โครงการย่อยที่ 8 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจราชการ  
การพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบภายในการแนะแนว การนิเทศการศึกษา ฯลฯ 
    โครงการย่อยท่ี 9 :  เสริมสร้าง ทักษะ สมรรถนะ ด้านภาษาต่างประเทศ 
    โครงการย่อยท่ี 10 : การพัฒนาการบริหารการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินสำหรับหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ 
3) โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 
หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”) 
4) โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพ (Talent Management) เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรและเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขัน 
5) โครงการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ให้เป็นผู้นำ “ยุคใหม่” 
6) โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบทบาทของระดับตำแหน่งและประเภท 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Smart government ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ 
    โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรเพื ่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านเทคโนโลยี (IC3) 
    โครงการย่อยท่ี 2  :  การพัฒนาบุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
7) โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด  
และศึกษาธิการจังหวัด   
8) โครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูงกับหน่วยงานภายนอก 
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  



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
16) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
17) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ศธ. 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพื่อสร้างค่านิยมความเป็นข้าราชการที่ดี (HR integrity & transparency) 

1. บุคลากรของ สป. ยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จรยิธรรม และ
ต่อต้านการทจุริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการ 

 
2. องค์การมีผลคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ สป.ศธ. อยู่
ในระดับผ่านเกณฑ์ ITA   

1. ร้อยละของบุคลากรในสังกัด 
ได้รับการส่งเสริมและพฒันากรอบ
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม 
อุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  

 
2.ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สป.ศธ. ตาม
เกณฑ์ ITA อยู่ในระดับ 85 

 

1. พัฒนากรอบความคิด ความเชือ่ 
ค่านยิมและอุดมการณ์ในการ
ปฏิบัตงิานภายใต้หลักคุณธรรม
จริยธรรม และการต่อตา้นการทุจริต
เพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
3. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านยิม 
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
5. สร้างพลังและเครือข่ายการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

1) โครงการการปลูกฝังกระบวนการทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน  
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมด้วยความสำนึกและความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้มาตรฐานจริยธรรม  
   (ประกอบด้วย 4 กรอบความคิด ได้แก่ 1) การพัฒนาและปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset)  2) การพัฒนาและปลูกฝังกรอบความคิดแบบมุ่งเน้นส่วนรวม (Outward Mindset)  
3) การพัฒนาและปลูกฝังกรอบความคิดแบบสากล  (Global Mindset)  4) การพัฒนาและปลูกฝัง 
กรอบความคิดในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล (Digital Mindset)) 
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ  ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้ 
   โครงการย่อยท่ี 1 : การปรับเปล่ียนแนวคิดในการปฏิบัติราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ 
   โครงการย่อยท่ี 2 : เสริมสร้างการปฏิบัติงานการเชิงรุกและมีจิตบริการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
   โครงการย่อยท่ี 3 :  เสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิด รับชอบ และความสุจริต การยืน
หยัดในการกระทำท่ีถูกต้องคำนึงถงึประโยชน์ของส่วนรวม   
   โครงการย่อยท่ี 4 :  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
   โครงการย่อยท่ี 5 : ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3) โครงการปลูกฝังและขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4) โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 
5) โครงการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 
การฝึกอบรมขยายผล “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบ
สานงานจิตอาสา” 
 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (HR work life balance) 

1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การปฏิบัติงาน  
2. บุคลากรมีความสุข  
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
และความผูกพันกับองค์การ  
3.บุคลากรมีการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดำเนินชีวิต 

1. ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
2.ระดับความสุขและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยู่ระดับมากขึ้นไป 
3. ร้อยละของบุคลากรมีการ 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัตงิาน
และการดำเนนิชีวติ 
4. ร้อยละของบุคลากรมีความ
ผูกพันในองค์กร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เพื่อสร้างความสมดลุระหว่างชีวติ
กับการปฏิบัติงาน 
2. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง
ความสุขในการปฏบิัติงาน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1) โครงการส่งเสริมและพฒันาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเพื่อบริหารจัดการ 
ความสมดุลของชวีิตการปฏบิัติงานและชีวิตส่วนตวัได้ด้วยตนเอง 
2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความสมดุลระหวา่งชวีิตกับการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) โครงการสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
4) โครงการส่งเสริมและสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน   
(เช่น กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ / กิจกรรม KM Days / มุมกาแฟ / กิจกรรม OD /  
การศึกษาดูงาน / การขับเคลื่อนแผนสร้างความผาสุก เป็นตน้) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.12 แผนผังความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 - 2570 
 



 

    
    2.13 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
                                                                                                                                                        ทีม่า : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 



 

 
 

 
 

 

2.14 กรอบโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้าง) 
 



 

ส่วนที่ 3 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ กลไก 
การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

3.1 แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
ที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
จำนวน 49 โครงการ มีงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 43,016,750 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 - 2570 ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร จำนวน 
โครงการ 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือ
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างยั่งยืน (Smart HRM/HRD) 

3 โครงการ 
(ไม่ได้รับงบประมาณ  

2 โครงการ) 

400,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ  
เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐในยุคดิจิทัล และ 
ภาวะชีวิตวิถีถัดไป Nex Normal  (HR digitization) 

32 โครงการ 35,951,950 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
การทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพ่ือสร้างค่านิยมความเป็น
ข้าราชการที่ดี (HR integrity & Transparency) 

8 โครงการ 5,301,200 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(HR work life balance) 

6 โครงการ 1,363,600 บาท 

รวม 49 โครงการ 43,016,750 บาท 

หมายเหตุ  :  แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมจำนวน 1 โครงการ และแผนงาน/
โครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมจำนวน 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 66 



 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบ กลไก และเคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างย่ังยืน (Smart HRM/HRD)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจ บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ บุคลากร 40 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1. แผนยุทธศาสตร์ในการ จ านวน 1 แผน 400,000 ก.ค.ศ.

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะความเข้าใจและใช้ ส านักงาน ก.ค.ศ. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

(Digital literacy) เทคโนโลยีดิจิทัล ในส านักงาน ก.ค.ศ. 

(Dijtal Literacy)

เพ่ิมมากข้ึน และสามารถ 2. บุคลากรของ ก.ค.ศ. ร้อยละ 90

ใช้ทักษะดังกล่าวในการ ได้รับการพัฒนาทักษะใช้

ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม เทคโนโลยีดิจิทัล

ประสิทธิภาพในการ (Digital literacy) 

ให้บริการของรัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์

ของส านักงาน ก.ค.ศ.

2 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ สป. มีเป้าหมายในการ คณะท างานจัดท า 40 คน ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 สป.มีแผนปฏิบัติการด้าน จ านวน 1 ฉบับ - สอ. ไม่ได้รับการ

พัฒนาบุคลากรของ สป. ประจ าปี ขับเคล่ือนการพัฒนา แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรของ สป . จัดสรร

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้าราชการและบุคลากร ด้านการพัฒนา ประจ าปี 2566 งบประมาณ

ให้สอดคล้องกับภารกิจ บุคลากร

บทบาทของส่วนราชการ

และทิศทางการพัฒนา

ของประเทศ

3 การออกแบบกรอบการพัฒนา สป. มีกรอบแนวทางใน คณะกรรมการ 25 คน ก.พ. - มี.ค. 66 ระดับความส าเร็จในการ จ านวน 1 ฉบับ  - สอ. ไม่ได้รับการ

วิธีการพัฒนาท่ีน าเทคโนโลยี การพัฒนาตนเองของ ก าหนดรูปแบบ ออกแบบและก าหนดวิธีการ จัดสรร

มาใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ ข้าราชการและบุคลากร และวิธีการพัฒนา พัฒนาสมรรถนะท่ีครอบ งบประมาณ

และพัฒนา เพ่ือสามารถปฏิบัติงาน ของ สป. คลุมบุคลากรทุกระดับ

แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร (ตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.ศธ. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของ สป.

ภายใต้บริบทท่ีเปล่ียน

แปลงไปอย่างรวดเร็ว

เหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศในปัจจุบันและ

อนาคต

400,000รวมงบประมาณ



 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพ่ือการขับเคล่ือนการปฏิรูปภาครัฐ ในยุคดิจิทัล และภาวะชีวิตวิถีถัดไป next normal (HR digitization)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและ บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. บุคลากร 320 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 7,450,100 ก.ค.ศ.

เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80

งานบุคลากร ส านักงาน ก .ค.ศ. สมรรถนะ และศักยภาพใน

การปฏิบัติงานยุคดิจิทัล

2 โครงการพัฒนาบุคลากร 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ บุคลากรในสังกัด 1716 คน ก.ย. 66 จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 5,742,200            ส านักงาน

ส านักงาน กศน. ประจ าปี ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน กศน. ร้อยละ 90 กศน.

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการส่งเสริมสนับสนุน

และการพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน โดยการเพ่ิมพูล

ความรู้ทางวิชาการ

ประสบการณ์ในรูปแบบ

ต่างๆ และการไปปฏิบัติงาน

อ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเหมาะสม

2.เพ่ือให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ 

น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ

งานให้มีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิง

ข้ึนเพ่ือพัฒนา ขีดความ

สามารถ ศักยภาพ และ

แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร (ตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.ศธ. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ความก้าวหน้าในสายงาน

อาชีพของบุคลากรทุกระดับ

อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ

3.เพ่ือให้มีการปรับเปล่ียน

แนวคิดในการท างาน เน้น

การสร้างกระบวนการคิด

และการพัฒนาตนเอง

ให้เกิดข้ึนกับบุคลากร

4.เพ่ือเสริมสร้างการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยึดผลสัมฤทธ์ิของงาน

และเสริมสร้างค่านิยม

จิตส านึกท่ีรับผิดชอบต่องาน

และส่วนรวม

5.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้มีทักษะและ

ความรู้ ในการปฏิบัติงาน

ดังน้ี

5.1 ด้านความรู้ท่ัวไปใน

การปฏิบัติงาน

5.2 ด้านความรู้และทักษะ

ของงานแต่ละต าแหน่ง

5.3 ด้านการบริหาร

5.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว

5.5 ด้านศิลธรรมคุณธรรม
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6.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู

ให้มีศักยภาพในการจัดการ

เรียนรู้ให้สามารถใช้เทค

โนโลยีและประสานภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์

ในการจัดการเรียนรู้เป็นครู

มืออาชีพ และมีมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน

3 เสริมสร้างประสิทธิภาพ ข้าราชการและบุคลากร ข้าราชการและ 67 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1. จ านวนบุคลากรท่ีได้ ร้อยละ 80 1,133,550 สช.

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงาน บุคลากร สช. รับการพัฒนาสมรรถนะ

และบุคลากรสังกัดส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริม ส่วนกลาง และ ในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนมีความรู้ ส่วนภูมิภาค 2. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 80

การศึกษาเอกชน ความสามารถเหมาะสม ท่ีได้รับการพัฒนา

และสอดคล้องกับการ ผ่านการประเมินตาม

ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้ เกณฑ์ท่ีก าหนดของ

รับมอบหมายปฏิบัติงาน แต่ละหลักสูตร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าองค์ความรู้

บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กร ท่ีได้มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

4 ปลูกฝังค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรม 1. บุคลากรมีความรู้ความ บุคลากรสังกัด 300 คน  ธ.ค. 65 1. จ านวนบุคลากรสังกัด ร้อยละ 80 343,800 สช.

องค์กรของส านักงานคณะกรรมการ เข้าใจและตระหนักถึงความ สช. ส่วนกลาง สช. ในส่วนกลางท่ีเข้าร่วม 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส าคัญของค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร 2. ผู้เข้ารับการอบรมมี ร้อยละ 80



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
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รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2. บุคลากรเกิดความ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ภาคภูมิใจในค่านิยมและ ค่านิยมและวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กร และยินดี องค์กร

ปรับปรุงพฤติกรรมและ

แนวทางการท างานของ

ตนเองให้สอดคล้องกับ

ค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กร น าไปสู่การปฏิบัติ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

5 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง เพ่ือพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่ง นักบริหารระดับสูง 60 คน พ.ย. 65 - ก.ย. 66 1.ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่าน ร้อยละ 90 7,348,000 สคบศ.

กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทอ านวยการหรือ ของกระทรวง เกณฑ์การประเมินตาม

(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 13 เทียบเท่าให้มีความพร้อม ศึกษาธิการและ โครงการท่ีก าหนด

ในการเข้าสู่ต าแหน่ง หน่วยงานอ่ืน

ประเภทบริหารระดับต้น 2. ผู้เข้ารับการพัฒนามี ร้อยละ 90

ความพึงพอใจต่อการ

เข้ารับการพัฒนาตาม

โครงการ นบส.ศธ.

6 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 1.เพ่ือทบทวนองค์ความรู้ นักบริหารระดับสูง 82 คน ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 1. ผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 500,000 สคบศ.

กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) แลกเปล่ียนประสบการณ์ กระทรวงศึกษา- หลักสูตร นบส.ศธ. ร้อยละ 80

รุ่นท่ี 12 กิจกรรมหลักสูตรเสริม ในการน าแผนพัฒนา ธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 11 เข้าร่วมกิจกรรม

นบส.ศธ. และสรุปผลการพัฒนา สมรรถนะทางการบริหาร รุ่นท่ี 12 ท่ีส าเร็จ หลักสูตรเสริม นบส .ศธ.

ตามหลักสูตร สู่การปฏิบัติ การพัฒนาตาม และสรุปผลการพัฒนา

2.เพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย เกณฑ์ของหลักสูตร ตามหลักสูตร

นักบริหารการศึกษาท่ีเข้ม นบส.ศธ.

แข็งในการขับเคล่ือน 2. ความพึงพอใจต่อการ ไม่น้อยกว่า
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นโยบายและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร ร้อยละ 90

การพัฒนาประเทศ เสริม นบส.ศธ.และสรุป

3.เพ่ือสรุปผลการพัฒนาตาม ผลการพัฒนา

หลักสูตรนักพัฒนา

นักบริหารระดับสูง

กระทรวงศึกษาธิการ 

(นบส.ศธ.)

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและ ข้าราชการครู และ 60 คน พ.ย. 65  - ส.ค. 66 1.ร้อยละผลสัมฤทธ์ิ ไม่น้อยกว่า 100,000 สคบศ.

ของข้าราชการครูและบุคลากร บุคลากรทางการศึกษาให้มี บุคลากรทางการ- การพัฒนาของ ร้อยละ 80

ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ศึกษา สังกัดส านัก- ผู้เข้ารับการพัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีสอดคล้องกับทักษะ งานปลัดกระทรวง (รองศึกษาธิการจังหวัด )

การเรียนรู้ และสมรรถนะ ศึกษาธิการ

ท่ีจ าเป็นส าหรับการ (รองศึกษาธิการ 2.ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า

ปฏิบัติงานในต าแหน่ง จังหวัด) ของผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 90

ท่ีมีต่อการพัฒนาตาม

หลักสูตร
8 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ข้าราชการและ 900 คน พ.ย. 65 - ก.ย. 66 1.จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนา 2 หลักสูตร 2,500,000 สคบศ.

ของข้าราชการและบุคลากรของ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล บุคลากรของ ส าเร็จตามกระบวนการและ

กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการและบุคลากร กระทรวง มีความพร้อมในการน าไปใช้

ของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการ

ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 2.ร้อยละของข้าราชการและ ร้อยละ 80

ของประเทศ บุคลากรทางการศึกษา 

2.เพ่ือพัฒนาความรู้และ ตามกลุ่มเป้าหมาย 

ทักษะด้านดิจิทัลของ ได้รับการพัฒนาตาม

ข้าราชการและบุคลากร หลักสูตรท่ีก าหนดข้ึน
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ของกระทรวงศึกษาธิการ

3.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า

ท่ีพัฒนามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ ร้อยละ 80

อยู่ในระดับดีข้ึนไป

4.ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า

ต่อการด าเนินการพัฒนา ร้อยละ 90

อยู่ในระดับมากข้ึนไป

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการ ครูและบุคลากร 1,500 คน พ.ย. 65 - ก.ย. 66 1.ร้อยละของผู้เข้ารับ ไม่น้อยกว่า 947,600 สคบศ.

ของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ สังกัดกระทรวง การพัฒนาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษา ดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีเอ้ือต่อ ศึกษาธิการ การพัฒนาตามท่ี

อังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ การพัฒนาทักษะภาษา หลักสูตรก าหนด

ในศตวรรษท่ี 21” อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ด้านอาชีพ 2.ร้อยละของครูและ ไม่น้อยกว่า

2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรกระทรวง ร้อยละ 90

เครือข่ายความร่วมมือในการ ศึกษาธิการท่ีเข้ารับ

พัฒนาการเรียนรู้ทักษะ การพัฒนามีความ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร พึงพอใจต่อการด าเนินการ

ด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

3.เพ่ือพัฒนาทักษะภาษา เพ่ือการส่ือสารด้าน

อังกฤษของครูและบุคลากร อาชีพในศตวรรษท่ี 21

ของกระทรวงศึกษาธิการ

ให้มีความพร้อมมุ่งสู่เกณฑ์

มาตรฐานการทดสอบ

ภาษาอังกฤษระดับสากล 
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(CEFR) มากข้ึน

10 โครงการฝึกอบรมข้าราชการ ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับ ข้าราชการบรรจุ 500 คน ก.พ. และ ส.ค. 66 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 600,000 สอ.

บรรจุใหม่หลักสูตร "การเป็น การอบรมสมรรถนะท่ีจ าเป็น ใหม่ สังกัด สป. มีความพึงพอใจต่อการ ร้อยละ 90

ข้าราชการท่ีดี" ประจ าปี ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีอยู่ระหว่าง ด าเนินโครงการฯ 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ราชการ มีการสร้างเครือข่าย ทดลองปฏิบัติ

ในการท างาน แลกเปล่ียน หน้าท่ีราชการ 2. ผู้เข้ารับการอบรมมี ไม่ต่ ากว่า

ความคิด มีจิตอาสาพัฒนา คะแนนผ่านเกณฑ์การ ร้อยละ 80

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเมินร้อยละ 100

การท างานเป็นทีม (คะแนนเข้าเรียน/ส่งงาน

Pre-Post test

3. ผู้บังคับบัญชามี ไม่น้อยกว่า

ความพึงพอใจในการ ร้อยละ 85

ปฏิบัติงาน

11 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ข้าราชการและบุคลากร ข้าราชการและ 40 คน มี.ค. 66 1. บุคลากรมีทัศนคติท่ีดี ร้อยละ 85 65,000 สอ.

ทักษะ สมรรถนะข้าราชการและ ในสังกัด สป. ได้รับการ บุคลากร สังกัด สป. ในการท างานและ

บุคลากรภาครัฐ ของ สป . ปลูกฝังกรอบแนวคิดมุ่งเน้น บุคลากรมีความรักใน

ประโยชน์ส่วนรวมและการ องค์กร

ท างานบนหลักคุณธรรม

ยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรม 2. บุคลากรมีความ ไม่น้อยกว่า

ส่งเสริมการท างานเป็นทีม พึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90

และสร้างความผูกพันธ์กับ

องค์กร 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า

มีการน าความรู้ท่ีได้รับ ร้อยละ 85

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4. ผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับ ไม่น้อยกว่า

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85

และการน าความรู้ทีได้รับ

จากการฝึกอบรมไปใช้

ในการปฏิบัติงาน

5. บุคลากรกลุ่ม ไม่น้อยกว่า

เป้าหมายได้รับการ ร้อยละ 80

พัฒนาและผ่านเกณฑ์

การฝึกอบรม

12 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ บุคลากรได้รับการพัฒนา ผู้ตรวจราชการ   72 คน พ.ย. 65 บุคลากรผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 334,000 สตผ.

เพ่ิมศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน เพ่ือพูนความรู้ความสามารถ ข้าราชการ โครงการมีความ ร้อยละ 90

สนับสนุนการตรวจราชการและ น าผลการพัฒนามาใช้ พนักงานราชการ พึงพอใจ

ติดตามประเมินผล ประจ าปี ในการปฏิบัติงานสนับสนุน บุคคลภายนอก

งบประมาณ พ.ศ. 2566 การตรวจราชการได้ จ้างเหมา

ขรก.ช่วยราชการ

13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วย พัมนาขีดสมรรถนะ ผู้ช่วยผู้ตรวราชการ 2 คน ม.ค. - ก.ย. 66 ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 36,000 สตผ.

ตรวจราชการและบุคลากรสนับสนุน สามารถน าทักษะการตรวจ กระทรวงศึกษา ในการเข้าอบรมตลอด ร้อยละ 80

การตรวจราชการ ประจ าปี ราชการมาปรับใช้ในการ ธิการ หลักสูตรตามท่ีส านัก

งบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนาการตรวจราชการ นายกรัฐมนตรีก าหนด

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

14 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะ ผู้เข้ารับการอบรมตาม ข้าราชการพลเรือน 107 คน ก.พ. 66 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 45,000 สน.

ทางด้านกฎหมายของบุคลากร สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ ข้าราชการครูและ กิจกรรมผ่านเกณฑ์

ในสังกัด สป. ประจ าปีงบประมาณ ไปใช้ในการปฏิบัติราชการ บุคลากรทางการ การประเมิน

พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ศึกษา พนักงาน

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ราชการ ในสังกัด

สป.

15 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา ผู้เข้ารับการอบรมไม่กระท า ข้าราชการพลเรือน 50 คน เม.ย. 66 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 90 280,000 สน.

วินัยข้าราชการ สป. ประจ าปี ผิดวินัยหลักเข้ารับการอบรม สามัญ สังกัด สป. กิจกรรมผ่านเกณฑ์

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว การประเมิน

16 กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ข้าราชการในสังกัด 95 คน มิ.ย. - ก.ค. 66 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 85 175,000 สน.

ด าเนินการทางวินัยส าหรับฝึก ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะ ศธภ. และ ศธจ. กิจกรรมผ่านเกณฑ์การ

อบรมผู้ท่ีจะเป็นกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนวินัยได้ ประเมิน

17 โครงการพัฒนาการบริหาร 1.บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ตรวจสอบภายใน 90 ม.ค.-มี.ค.66 1. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 85 150,000 ตสน.

การเงินการคลังและการดูแล ท่ีเข้ารับการอบรมเป็นไป และผู้ท่ีเก่ียวข้อง กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับ

รักษาความปลอดภัยของทรัพย ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ของส านักงาน การอบรม

สินส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ศึกษาธิการจังหวัด

และผู้ท่ีเก่ียวข้องของส านักงาน 2.บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 2. ร้ยอละของบุคลากร ร้อยละ 85

ศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้

เก่ียวกับการบริหาร การเงิน ความเข้าใจเก่ียวกับ

การคลังและสามารถ การบริหารการเงิน

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ลดข้อ การคลังเพ่ิมข้ึน

ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

3. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 90

3.บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

มีความพึงพอใจในการ ท่ีเข้ารับการอบรม



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เข้ารับการอบรม

4.ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 80

4.บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายมีการน า

สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ ความรู้ท่ีได้รับไปใข้ใน

จากการอบรมไปใช้ในการ การปฏิบัติงาน

ปฎิบัติงาน

18 โครงการการจัดท าคู่มือ/แนวทาง 1.คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ บุคลากร ตสน. เม.ย. - ก.ย. 66 1.จ านวนคู่มือ/แนวทาง จ านวน 2 เร่ือง 20,000                ตสน.

การปฏิบัติงานตรวจสอบ งานตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ

2.ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการ

ใช้งานคู่มือ/แนวทางการ 2.ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85

ตรวจสอบ ของผู้ใช้คู่มือ/แนวทาง

การปฏิบัติงาน

19 โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรในสังกัดกลุ่ม บุคลากร กพร. สป. 21 คน พ.ค. - มิ.ย. 66 1. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 80 53,500 กพร.

บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบ พัฒนาระบบบริหารมีความรู้ ท่ีร่วมเข้ารับการพัฒนา

บริหาร สป. ประจ าปี ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง

งบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดการองค์กรสมัยใหม่ 2. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 90

รองรับการเปล่ียนแปลงท่ี ของบุคลากรท่ีเข้ารับ

เป็นพลวัต การพัฒนาของหน่วย

บุคลากรในสังกัดกลุ่ม งาน

พัฒนาระบบบริหารสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

มีประสิทธิภาพและ

สามารถร่วมกันก าหนด

เป้าหมายและแนวทาง

ในการด าเนินงานให้บรรลุ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

20 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้บุคลากรของ สป . บุคลากรของ สป. 200 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ร้อยละของผู้เข้ารับการ ร้อยละ 85 456,100 ศทก.

ของข้าราชการและบุคลากรของ มีความรู้และทักษะด้าน และบุคลากรใน อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ

สป. ดิจิทัลตามแนวทางการ องค์กรหลักและใน

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ก ากับท่ีรับผิดชอบ ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 90

ของข้าราชการและบุคลากร งานด้านเทคโนโลยี น าความรู้ไปใช้ในการ

ภาครัฐเพ่ือปรับเปล่ียน สารสนเทศ ปฏิบัติงาน

ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง บุคลากรทาง 40 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 578,000 ศทก.

ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ให้มึความรู้ คอมพิวเตอร์ สังกัด ท่ีได้รับการพัฒนา

ส านักงานดิจิทัล ความเข้าใจเก่ียวกับการน า สป.

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

พัฒนาระบบการศึกษาและ

การบริหารจัดการของ

กระทรวงศึกษาธิการ

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร

อัจริยะ  

(Smart Organization)

22 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ บุคลากรของ 35 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 348,600 ศทก.

การปฎิบัติงานของข้าราชการ ความเข้าใจและสามารถ ศทก. สป. ท่ีได้รับการพัฒนาน าความรู้

ศทก. สป. จัดท ากระบวนการของ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ

ศทก.ให้มีสมรรถนะ

สอดคล้องกับต าแหน่ง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

และบทบาทหน้าท่ี

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด บุคลากรในสังกัด 250 - 600 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 109,000 ศทก.

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วย กระทรวงศึกษาธิการให้มี กระทรวงศึกษา- ท่ีได้รับการพัฒนา

กระบวนการ Active Learning ความรู้ ความเข้าใจและ ธิการ

ผ่านระบบออนไลน์ สามารถบูรณาการ

การจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย

24 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี บุคลากรของ ศทก. 35 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 จ านวนของบุคลากรของ ไม่น้อยกว่า 348,600              ศทก.

ปฏิบัติงานของข้าราชการ ศทก . ของ ศทก. ได้รับการพัฒนา ศทก. เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

ทักษะสมรรถนะสอดคล้อง ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

กับต าแหน่งและบทบาท

หน้าท่ี

25 โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง ผลผลิต :จัดสัมมนาวิชาการ บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 150 คน มิ.ย. 66 1. จ านวนคร้ังในการจัด จ านวน 1 คร้ัง 25,000 สนย.

"พลิกโฉมการศึกษาสู่โลกยุคใหม่ เร่ือง พลิกโฉมการศึกษา กับการจัดท ายุทธ- สัมมนา เร่ือง "พลิกโฉม

ของส านักงานปลัดกระทรวง สู่โลกยุคใหม่ของส านักงาน ศาสตร์และแผน การศึกษาสู่โลกยุคใหม่

ศึกษาธิการ" ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานปลัด ของส านักงานปลัด

จ านวน 1 คร้ัง กระทรวงศึกษา- กระทรวงศึกษาธิการ"

ผลลัพธ์ : บุคลากรมีความรู้ ธิการ

เก่ียวกับสถานการณ์และ 2. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 100

บริบททางการศึกษาท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท า

เปล่ียนแปลงไปสอดคล้อง ยุทธศาสตร์และแผนท่ี

กับแนวทางของโลกยุคใหม่ เข้าร่วมโครงการได้รับ

สามารถน าความรู้ใช้ใน การพัฒนาความรู้เก่ียวกับ

การวางแผนการบริหารการ สถานการณ์และบริบท

ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

และสอดคล้องกับ

แนวทางของโลกยุคใหม่

และน าไปใช้ในการปฏิบัติ

งาน

26 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 1.เพ่ือให้บุคลากรของ สนย . บุคลากรของ  สนย. 30 คน ม.ค. 66 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 85 88,200 สนย.

ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  มีความรู้และทักษะด้าน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดิจิทัลตามแนวทาง

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 90

ของข้าราชการและบุคลากร 75 คน เม.ย. 66 น าความรู้ไปใช้ในการ

ภาครัฐ เพ่ือปรับเปล่ียน ปฏิบัติงานความเข้าใจ

ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในเร่ืองท่ีอบรมเพ่ิมข้ึน 

2.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ โดยน ามาปรับใช้ใน

ความเข้าใจ และสามารถ การปฏิบัติงานเพ่ือ

จัดท าการบรรยายลักษณะ- การด าเนินการใช้ชีวิต

งานได้อย่างถูกต้อง อย่างมีคุณภาพ

27 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรส านักการ พ.ย. 65 - ก.พ. 66 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า สกก.

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านัก ในการปฏิบัติงานของ ลูกเสือ ยุวกาชาด ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม ร้อยละ 85 

การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ บุคคลกรส านักการลูกเสือ และกิจการ ตามท่ีก าหนด

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ยุวกาชาดและกิจการ นักเรียน 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการพัฒนา นักเรียน 50 คน 2. ผู้เช้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 240,000

ศักยภาพบุคลากรส านักการลูกเสือ 2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ มีความพึงพอใจตามเกณฑ์ ร้อยละ 85 

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสามารถน าไปประยุกต์ ท่ีก าหนด

และทักษะในการปฏิบัติงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กิจกรรมท่ี 2 โครงการส่งเสริม ใช้และพัฒนาการปฏิบัติงาน 80 คน 600,000

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของบุคลากรส านักลูกเสือ ยุวกาชาด

และกิจการนักเรียน

28 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และ 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรส านักการ 80 คน ก.ย. 66 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 600,000 สกก.

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ  มีความรู้ ความเข้าใจใน ลูกเสือ ยุวกาชาด ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม ร้อยละ 85 

ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ กระบวนการจัดการความรู้ และกิจการ ตามท่ีก าหนด

กิจการนักเรียนประจ าปี ของส านักการลูกเสือ นักเรียน 

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ยุวกาชาดและกิจการ 2. ผู้เช้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า

นักเรียน และสามารถน าไป มีความพึงพอใจตาม ร้อยละ 85 

ประยุกต์ใช้ได้อย่างมี เกณฑ์ท่ีก าหนด

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุ

ประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายภายในสังกัด

ส านักการลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน และน าไปสู่การ

ยกระดับคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน ปรับปรุง 

กระบวนการและบริการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
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รับผิดชอบ
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3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม

โครงการได้มีองค์ความรู้

ในการปฏิบัติงานท่ี

ถ่ายทอดจากผู้มีทักษะ

และประสบการณ์ 

ส าหรับใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน

29 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 1.บุคลากรกองส่งเสริมและ บุคลากรของ กสภ. ม.ค. - มี.ค. 66 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 342,500 กสภ.

จัดการเพ่ือการศึกษาข้าราชการ พัฒนาการบริหารในภูมิภาค ร้อยละ 80

และเจ้าหน้าท่ีกองส่งเสริมและ มีความรู้มีทักษะท่ีสามารถ

พัฒนาการบริหารการศึกษาใน ใช้ในการท างานและปฏิบัติ 2.บุคลากรของหน่วยงาน

ภูมิภาค สป. ราชการได้อย่างมีประสิทธิ- ได้รับการเสริมสร้างองค์

ภาพมากย่ิงข้ึน ความรู้ เกิดความเข้าใจ

2.บุคลากรกองส่งเสริมและ ในการปฏิบัติงานและได้

พัฒนาการบริหารในภูมิภาค รับการพัฒนาศักยภาพ

ได้องค์ความรู้เกิดความเข้าใจ อย่างเป็นระบบ

ในการปฏิบัติงานและได้รับ

การพัฒนาศักยภาพอย่าง

เป็นระบบ มีการบูรณาการ

งานในหน่วยงาน และ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
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หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

30 โครงการพัฒนาศักยภาพและ บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี บุคลากร สร. 31 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1.ร้อยละของบุคลากร สร . ไม่น้อยกว่า 700,000              สร.

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ านวน 31 คน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

สร.ศธ.

2.ระดับความพึงพอใจของ ไม่น้อยกว่า

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับดี

31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรส านักงาน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ร้อยละความพึงพอใจของ ไม่น้อยกว่า 612,200              ศธภ.

ส านักงานศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการภาค บุคลากรท่ีเข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 90 (ภาค 1 - 18)

32 โครงการเสริมสร้างพัฒนา บุคลากรส านักงาน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 100 3,080,000 ศธจ.

ศักยภาพบุคลากรของส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ ทุกจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด การพัฒนาเสริมสร้าง

สมรรถนะในการปฏิบัติ

งานตามหลักสูตร

2. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมายได้รับการ

พัฒนาจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานโดย

ใช้ระเบียบวิธีวิจัย



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
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3. ร้อยละของกลุ่ม ร้อยละ 100

เป้าหมายทีได้รับการ

พัฒนาทักษะดิจิทัล

35,951,950รวมงบประมาณ



 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสเพ่ือสร้างค่านิยมความเป็นข้าราชการท่ีดี (HR integrity & transparency)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 โครงการขับเคล่ือนประมวล 1.เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ส่วนราชการ/ 45 คน ต.ค.65 - ก.ย. 66 ประชุมสัมมนาให้ความ จ านวน 1 คร้ัง 579,400 ก.ค.ศ.
จริยธรรมข้าราชการครูและ และผู้เก่ียวข้องมีความรู้ หน่วยงาน รู้ประมวลจริยธรรม
บุคลากรทางการศึกษา ความเข้าใจเก่ียวกับประมวล และบุคลากร ข้าราชการครูและ

จริยธรรมข้าราชการครูและ ในสังกัด ศธ. บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและ ข้าราชกาครูและ
สามารถน าประมวลจริย บุคลากรทางการ
ธรรมข้าราชการครูและ ศึกษา นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ประจ าวันและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีความสุข
2.เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้เก่ียวข้องในการให้ความรู้ 
ฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประมวล
จริยธรรมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ครูและบุคลากรได้ประชุม
สัมมนาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และเป็นการ
สร้างเครือข่ายด้วยกัน

แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร (ตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.ศธ. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด
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รับผิดชอบ
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2 โครงการส่งเสริมและสร้าง 1. สามารถบูรณาการและ ส่วนราชการ เป็นไปตาม ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1. ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5 82,600 ศปท.
คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคล่ือนการส่งเสริม /หน่วยงาน หลักเกณฑ์ท่ีคณะ การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คุณธรรมจริยธรรมใน ศธ . และบุคลากร อนุกรรมการฯ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

2. ศธ. มีแผนปฏิบัติการ ในสังกัด ศธ. และ ก าหนด แห่งชาติ ระยะท่ี 2
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ผู้เก่ียวข้อง (พ.ศ. 2566 - 2570)
แห่งชาติ ระยะท่ี 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2566 - 2570) 2. ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5
ของ ศธ. และแผนปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
ประจ าปีงบประมาณ ศึกษาธิการ ประจ าปี
พ.ศ. 2566 งบประมาณ พ.ศ. 2566
3. สามารถก ากับ ติดตาม 3. ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5
และประเมินผลการขับเคล่ือน การจัดท ารายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการด้านการ การขับเคล่ือน
ส่งเสริมคุณธรรม ศธ. แผนปฏิบัติการ
พ.ศ. 2566 ส่งเสริมคุณธรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการ
ให้บุคลากรในสังกัด สป . พ.ศ. 2566
ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลัก 4. ร้อยละของบุคลากร ตามท่ี
คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น "คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป." คณะอนุกรรมการ
และธรรมาภิบาลมาตรฐาน และ "หน่วยงานคุณธรรม ก าหนด
ทางจริยธรรมและประมวล สป." ตามเป้าหมายท่ีวางไว้
จริยธรรม 5. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85
5. สร้างและประเมินองค์กร ในการขับเคล่ือน
คุณธรรมต้นแบบ สป. การส่งเสริมและสร้าง
และ ศธ. คุณธรรมของบุคลากร
6. มีรายงานผล ในสังกัดส านักงานปลัด
การด าเนินการมาตรฐานทาง กระทรวงศึกษาธิการ
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จริยธรรมและประมวล
จริยธรรม สป.

3 โครงการบริหารการขับ 1. เพ่ือยกระดับเจตจ านง คณะกรรมการหรือ 50 คน ต.ค.65 - ก.ย. 66 1. ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5 39,000 ศปท.
เคล่ือนการป้องกันการทุจริตและ การเป็นข้าราชการท่ีดีใน คณะท างาน และ การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประพฤติมิชอบ ศธ. การต่อต้านการทุจริตของ บุคลากรในสังกัด ป้องกันการทุจริตและ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร สป. และ ศธ. ศธ.และผู้เก่ียวข้อง ประพฤติมิชอบ ศธ.

2. เพ่ือยกระดับจิตส านึก ประจ าปีงบประมาณ 
รับผิดชอบในผลประโยชน์ พ.ศ. 2566 
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 2. ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5
ส่วนตนของข้าราชการ การจัดท าแผนบริหาร
บุคลากรของ สป. และ ศธ. ความเส่ียง ศธ. 
3. เพ่ือให้การบริหารราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน/ส่วนราชการ พ.ศ. 2566 
ในสังกัด ศธ. เป็นไปตาม 3. ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5
หลักบริหารกิจการบ้านเมือง การวิเคราะห์ความเส่ียง
ท่ีดี (Good Governance) การทุจริตในหน่วยงาน
4. เพ่ือส่งเสริมบทบาท พร้อมแนวทางป้องกัน
การมีส่วนร่วม (people’s การทุจริตและสร้างความ
participation)และตรวจสอบ โปร่งใสใน ศธ.
(people’s audit) 
ของส่วนราชการในการ
ขับเคล่ือนการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ ศธ .
5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก 
มาตรการ รวมถึงเครือข่าย
ในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
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/ส่วนราชการสังกัด ศธ .
4 โครงการส่งเสริมพัฒนา 1.เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติราช- บุคลากรภายใน 10 คน ต.ค.65 - ก.ย. 66 1. ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5 34,300 ศปท.

ระบบการบริหารจัดการและ การของศปท.ศธ.ประจ าปี ศปท.ศธ. การจัดท าแผนปฏิบัติ
บูรณาการเครือข่ายคุณธรรม งบประมาณ พ.ศ. 2567 ราชการของศปท.ศธ. 
ต้านการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติ 2. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 
การต่อต้านการทุจริต ศธ . ศปท.ศธ. สามารถน าความรู้ พ.ศ. 2567
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมและ 2. จ านวนหลักสูตรในการ 1 หลักสูตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าท่ี และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ความรับผิดชอบท่ีได้รับ ประจ าสายงานของบุคลากร
มอบหมายอย่างมี ในสังกัด ศปท.ศธ.
ประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
3. เพ่ือเป็นการบูรณาการ พ.ศ. 2566
เครือข่ายการปฏิบัติงาน 3. ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5
คุณธรรมต้านการทุจริตของ การส่งเสริมและพัฒนา
สป.หรือ ศธ.ได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการภายใน
ครบถ้วน และทันเวลา องค์กรประจ าปีงบประมาณ 
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา พ.ศ. 2566
การบริหารจัดการภายใน 4. ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5
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ศปท.ศธ. ได้อย่าง การบูรณาการเครือข่าย
มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานคุณธรรม

ต้านการทุจริตของ สป .
หรือ ศธ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

5 โครงการต่อต้านการทุจริต 1. เพ่ือให้มีกลไกท่ีเหมาะสม 1. หน่วยงาน มากกว่า 95 แห่ง ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1. ร้อยละหน่วยงาน มากกว่า 95 แห่ง 3,854,100 ศปท.
และประพฤติมิชอบ ศธ . ในการขับเคล่ือนการป้องกัน ในสังกัด สป. ในสังกัด สป. เข้ารับ

ปราบปรามทุจริตและ ในส่วนกลางและ การประเมินคุณธรรมและ
ประพฤติมิชอบและการ ท่ีต้ังอยู่ในส่วน ความโปร่งใสในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภูมิภาค ด าเนินงานของหน่วยงาน
ศธ. ในทิศทางเดียวกัน 2. บุคลากร 3,500 คน ภาครัฐ (ITA) 
2. เพ่ือสร้างค่านิยมให้ ในสังกัด ศธ. 2. ร้อยละของหน่วยงาน ร้อยละ 80
บุคลากรในสังกัด ศธ. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ในสังกัด ศธ. มีคุณธรรม
ร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึก และความโปร่งใสในการ
สาธารณะและสามารถแยก ด าเนินงานของหน่วยงาน
แยะระหว่างผลประโยชน์ ภาครัฐ (ITA) ท่ีผ่าน
ส่วนตนกับผลประโยชน์ เกณฑ์การประเมิน
ส่วนรวม (85 คะแนน) 
3. เพ่ือยกระดับคุณธรรม 3. จ านวนผู้เข้าร่วม 3,500 คน
และความโปร่งใสในการ กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
ด าเนินงานของ ศธ. และส่งเสริมคุณธรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราช-
การในสังกัด ศธ. มีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมต่อ-
ต้านการทุจริตหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
5. เพ่ือประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 
(OIT) ในสังกัด สป. 
ในส่วนกลางและท่ีต้ัง
อยู่ในภูมิภาค 
6. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสังกัด ศธ. ให้เกิดความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
7. เพ่ือสร้างการรับรู้เร่ือง
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้กับ
บุคลากรสังกัด ศธ.

6 โครการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 1. สร้างความตระหนักแก่บ บุคลากรส านัก 35 คน มี.ค. 66 1. บุคลากรท่ีเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 171,800 สนย.
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ บุคลากรด้านคุณธรรม นโยบายและ โครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ สป. และสามารถน ามาปรับใช้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. เสริมสร้างความรัก ความ ในการปฏิบัติงาน และ

สามัคคี ความสัมพันธ์อันดี การด าเนินชีวิตประจ าวันได้
ต่อกันในการท างานร่วมกัน
ภายในองค์กร 2.บุคลากรมีจิตสาธารณะ 
3. เสริมสร้างให้บุคลากร โดยน ามาปรับใช้ในการ
มีจิตสาธารณะและน าหลัก ปฏิบัติงาน เพ่ือการด าเนิน
ธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และชีวิตประจ าวัน

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทาง 1.ผู้เข้าร่วมโครงการสนับ บุคลากรส านักงาน 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 500,000 ศธภ.
การพัฒนาการด าเนินการทางวินัย สนุนแนวทางการพัฒนา ศึกษาธิการภาค จากส านักงานศึกษา- ร้อยละ 80 (ภาค 1 - 18)
การอุธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการ การด าเนินการทางวินัย ธิการภาค ส านักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน การอุธรณ์และการร้องทุกข์ ศึกษาธิการจังหวัด
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พ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน ของข้าราชการครูและบุคลา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาธิการภาค กรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี ศึกษาในพ้ืนท่ีความรับ

รับผิดชอบของส านักงาน ผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 - 18 ศึกษาธิกาภาค 1 - 18
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 2. ผู้เข้าร่วมจากส านัก ร้อยละ 90
2.รายงานโครงการส่งเสริม งานศึกษาธิการจังหวัด
สนับสนุนแนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ
การด าเนินการทางวินัย ศึกษาในพ้ืนท่ีความรับ
การอุธรณ์และการร้องทุกข์ ผิดชอบของส านักงาน
ของข้าราชการครูและบุคลา ศึกษาธิการภาค 1 - 18 
กรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี มีความพึงพอใจต่อการ
ความรับผิดชอบของ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ส านักงานศึกษาธิการภาค แนวปฏิบัติการด าเนินการ
1 - 18 ประจ าปีงบประมาณ ทางวินัย การอุธรณ์และ
พ.ศ. 2566 จ านวน 1 เล่ม การร้องทุกข์ของข้าราช

การครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

8 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 1. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก บุคลากรส านัก 50 คน ก.พ. 66 1. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน ไม่น้อยกว่า 40,000 สกก.
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติ การลูกเสือ เกณฑ์การฝึกอบรม ร้อยละ 85 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ งานตามหน้าท่ีด้วยหลัก ยุวกาชาดและ ตามท่ีก าหนด
กิจการประจ าปีงบประมาณ  ธรรมาภิบาลรวมท้ังประพฤติ กิจการนักเรียน 
พ.ศ. 2565 ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 2. ผู้เช้าร่วมโครงการมีความ ไม่น้อยกว่า
กิจกรรมท่ี 3 โครงการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม พึงพอใจตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 85 
ศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน 2.เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม 
และปราบปรามการทุจริตใน จริยธรรม และสามารถน า
การปฏิบัติงาน ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน

อนาคตต่อไปอย่างมีคุณภาพ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
โดยยึดประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก

5,301,200รวมงบประมาณ



 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (HR work life balance)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิม 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ข้าราชการและ 45 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม ร้อยละ 90 238,200 ศทก.

ประสิทธิภาพการท างาน ศทก . สป. ความเข้าใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าท่ีของ เป้าหมายท่ีได้เข้าร่วม

ศทก. เก่ียวกับการท างาน ศทก. กิจกรรม

เป็นทีมและการมีมนุษย

สัมพันธ์ท่ีดีต่อกันอันจะส่งผล ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 85

ให้เกิดความรักความผูกพัน ผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อองค์กร

2. เพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน

ปัญหาอุปสรรคในการ

ท างาน และหาแนวทาง

แก้ปัญหาการด าเนินงาน

รวมถึงจัดท าข้อตกลง

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ของศทก. เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด
2 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ 1. บุคลากรของส านักความ บุคลากร สต. สป. 47 คน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1. ร้อยละความพึงพอใจของ ไม่น้อยกว่า 300,000 สต. ไม่ได้รับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน สัมพันธ์ต่างประเทศ ข้าราช - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 90 จัดสรรงบ
ต่างประเทศ การ พนักงานราชการและ ประมาณ

บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 2. รายงานผลการด าเนิน (งบด าเนินงาน)

2. บุคลากรของหน่วยงานมี โครงการ 
ความรู้ ความเข้าใจ มีความ
พร้อม มีกรอบความคิด และ

แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร (ตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.ศธ. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทักษะท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ตามแบบวิถีใหม่ 
(New Normal) โดย
สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานสอดรับกับ
การเปล่ียนแปลงของ
บริบทโลกและบริบท
ประเทศในปัจจุบันและ
อนาคต

3 โครงการพัฒนาองค์การ บุคลากร สนย. ก.ค. - ก.ย. 66 1.จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 437,400              สนย.
(Organization Development) เข้าร่วมโครงการ
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2.ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 90
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 1. บุคลากรสังกัด ตสน .ผ่าน บุคลากร ตสน. ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1.ร้อยละของบุคลากรท่ี ร้อยละ 100 78,000                ตสน.
กลุ่มตรวจสอบภายใน การอบรมตามหลักสูตร ปฏิบัติงานด้านการตรวจ

2.บุคลากรในสังกัด ตสน . สอบภายในผ่านการฝึก
ท่ีผ่านการอบรมมีความรู้ อบรมตามเกณฑ์การ
ตามหลักสูตร ประกันคุณภาพฯ

2.ร้อยละบุคลากรท่ีปฏิบัติ ร้อยละ 80
งานด้านอ่ืนผ่านการฝึก
อบรมอย่างน้อย 10 ชม./
คน/ปี

3.ร้อยละของบุคลากรด้าน ร้อยละ 80



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบภายในท่ีผ่าน
การอบรมมีการสรุปองค์
ความรู้หรือจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรในส านักนิติการ บุคลากร 40 คน ม.ค. 66 ร้อยละบุคลากรท่ีเข้า ร้อยละ 85 310,000 สน.

การปฏิบัติงานของบุคลากร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ส านักนิติการ ร่วมกิจกรรม

ส านักนิติการ สป. ประจ าปี และเห็นคุณค่าส าคัญใน

งบประมาณ พ.ศ. 2566 บทบาทหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของตนเองและ

เพ่ือร่วมงาน เกิดความรู้สึก

เป็นส่วนหน่ึงของการท างาน

ในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีจิตส านึก

ทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและ

เพ่ือนร่วมงาน ก่อให้เกิด

ความผูกพันและสามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม
6 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร บุคลากร ศค.จชต. 84 คน ม.ค. 66 - ก.ย. 66 1.ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 90  - ศค.จชต. ไม่ได้รับการ

ขับเคล่ือนการศึกษาในจังหวัด ศูนย์ขับเคล่ือนการศึกษา (สป.) ศูนย์ฯเข้าร่วมกิจกรรม จัดสรร
ชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ให้มีความรู้และทักษะท่ี 2.ความพึงพอใจของผู้เข้า ร้อยละ 90 (ยังไม่ไดัรับการ

จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม อนุมัติโครงการ)
ทันต่อการเปล่ียนแปลงตาม (350,000.-)
บริบทการพัฒนาเหมาะสม 3.ร้อยละของบุคลากรศูนย์ฯ ร้อยละ 100



ท่ี โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
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กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
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งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กับภารกิจขององค์กร ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร ความรู้และทักษะสามารถ
ศูนย์ขับเคล่ือนการศึกษา น าความรู้และทักษะท่ีได้รับ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
น าไปสู่การเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพท างานด้านความ
สุจริตและเป็นมืออาชีพ

1,363,600

43,016,750
รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 4 ยุทธศาสตร์



 

 
3.2  วิธีการ กลไกการพัฒนาบุคลากร 
  1) โมเดลการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ. 
และส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ⬧ 70% เกิดจากประสบการณ์จากการทำงาน และการคิดแก้ปัญหา มาจากการลงมือทำ
ได้ทดลองทำ (Experiential Learning) ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการทำงานจริง ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษา
จากงานประจำวัน อาจจะมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ ๆ จากผู้บังคับบัญชา ทำให้ต้อง
เรียนรู้และฝึกทักษะหลาย ๆ อย่างเพ่ือให้งานประสบความสำเร็จ  
   ⬧ 20% เกิดจากการได้ร ับข้อมูลย้อนกลับจากพี ่เลี ้ยง หรือโค้ช โดยกระบวนการ 
Coaching การได้รับ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงานในบางครั้งก็สามารถใช้
การประชุมทีมเพ่ือทีจ่ะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนๆ รอบข้าง 
10% ได้มาจากการเข้าฝึกอบรมหรือการอ่าน การเร ียนรู ้น ี ้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการ  
ซึ่งหากสัมมนาที่ออกแบบมามีเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้ความรู้เพียง 
   ⬧ 10%  เกิดจากการฝึกอบรมในปัจจุบันต้องสอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบัติลงมือ 
ทำจริง ๆ  ในห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการสัมมนาหรือฟังอย่างเดียวความรู้ที่ได้และนําไปใช้ได้ เพียง 10% เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แนวทางการพัฒนาแบบ 10 : 20 : 70 
 
 
 
 
 



 

  2) วิธีการพัฒนา   
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดวิธีการเรียนรู้ หรือการได้มาซึ่งความรู้ 
ทักษะ  สมรรถนะ วิเคราะห์อุปสรรคที่อาจขัดขวางการเรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนเพ่ือให้การเรียนรู้ไม่ติดขัด และมี
การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จหลังการเรียนรู้ ซึ่งมีเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการใช้วิธีการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาบุคลากรโดยส่วนราชการดำเนินการฝึกอบรม  ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนงาน/โครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่  
  2.1.1 การฝึกอบรมแบบระบบห้องเรียน (Classroom Training) 
  2.1.2 การฝึกอบรมแบบระบบออนไลน์  (Online Training)  
  2.1.3 การฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) 
 โดยการดำเนินการฝึกอบรมจะยึดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการรายงานการดำเนินการและติดตามประเมินตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการอ่ืน ๆ ดังนี้  
  1) On The Job Training (OJT) หรือการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือ 
การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง เป็นการให้คำแนะนําเชิง ปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว  
(One-on-One) หรือเป็นกลุ ่มเล็กๆ ในพื้นที ่การทำงาน ในช่วงเวลาการทำงาน ปกติซึ ่ง OJT นั้นจะออกแบบ 
เพื่อเน้นประสิทธิภาพการทำงานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill – Based) ให้บุคลากรเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง อีกทั้งองค์กรสมัยใหม่มักจะใช้เครื่องมือ OJT ในการสร้างบรรยากาศการถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนความรู้ หรือที่เรียกว่า Knowledge Sharing เพื่อลดช่องว่างความรู้ ของคนในองค์กรให้มากที่สุด  
การฝึกอบรมในขณะทำงานสามารถดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานคนอื่นๆ ที่มีความ เชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้นๆ  เครื่องมือพัฒนานี้มักนำมาใช้สำหรับพนักงานใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาทำงาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ ผู ้บังคับบัญชาจะมีหน้าที ่ทำ OJT ให้กับพนักงานตาม ลักษณะงานที่
รับผิดชอบเพ่ือสอนพนักงานให้เรียนรู้ถึงกระบวนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
คู่มือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ทั้งนี้เพื ่อให้เกิดการรักษาองค์ความรู้ และคงไว้ซึ ่งมาตรฐานการทำงาน แม้ว่าจะ เปลี่ยนพนักงานที่รับผิดชอบ  
แต่องค์กรยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปได้ 
 2) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน ให้บุคลากรไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น เน้นไปที่การเปลี่ยนงาน โดยที่ตำแหน่งของงานและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับยังคง
เหมือนเดิม งานที่หมุนเวียนอาจอยู่ในส่วนใดของโครงสร้าง องค์กรก็ได้ เช่น การหมุนเวียนภายในกลุ่ม ระหว่าง 
กลุ่ม หรือระหว่างสำนัก  
 3) การสอนแนะนำงาน (Coaching) เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่นำมาใช้
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้สอนงานใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ความสามารถเฉพาะต ัว (Personal Attribute) ด ้วยว ิธ ีการหร ือเทคน ิคต ่าง  ๆ 
ที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี ทำการสอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดขึ้น จนกระทั่งสามารถฝึกให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามที่สอนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Process) ระหว่างผู้สอน
งานและบุคคล โดยมากการสอนงานมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล (One-on-One Relationship and Personal 
Support) ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสอนงานจึงเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร



 

หรือลูกน้องของตนเอง ทั้งนี้การสอนงานนั้นมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ แก้ปัญหางาน พัฒนาอาชีพ ปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4) การติดตามสังเกต (Job shadowing) เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่
เปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้ผ่านการติดตามการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล เป็นเทคนิคการสร้างและทำตาม
อย่างแม่แบบ หรือ Role Model ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้น โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก เพียงแค่อาศัยแม่แบบที่ดี
ที่สามารถแสดงตัวอย่างให้พนักงานผู้ติดตามรับรู้และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการทำงานปกติ เพื่อให้บุคคลได้เห็น
สภาพแวดล้อม ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการ
แสดงออกและทัศนคติ ของแม่แบบภายในระยะเวลาสั้นๆ (Short –Term Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไป
จนถึงเป็นเดือนหรือ เป็นปี ทั้งนี้การติดตาม/เฝ้าสังเกตพฤติกรรมจากแม่แบบนั้นจะเกิดขึ้นจากความสนใจของบุคคลเอง 
หรือจะเป็น การมอบหมายงานอย่างหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่ให้บุคลากรติดตามและสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ 
พบว่าเทคนิค ดังกล่าวนี้มักจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเก่งให้ได้มี
โอกาส ติดตามผู้บริหารระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้มีโอกาศศึกษาพฤติกรรม และวิธีการทำงานของผู้บริหารที่ควรนํามา
เป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ Job Shadowing ยังนำมาใช้เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการทำงานของผู้อื่น เพื่อนํามา
ปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น และ Job Shadowing ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร (Career Path) ได้อีกด้วย 
 5) การมอบหมายงาน (Job Assignment) เป็นเครื ่องมือการพัฒนาสมรรถนะที่เน้น 
การทำงานจริงตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้การมอบหมายงานประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) และการเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) ดังนี้ 1) การเพิ่มคุณค่าใน
งาน (Job Enrichment) เป็นกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เน้นการออกแบบลักษณะงาน เป็นงานที่แตกต่างจาก 
เดิมที่เคยปฏิบัติ เน้นให้บุคลากรเกิดความชํานาญในงานที่หลากหลายขึ้น (Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบในงาน 
ของตน (Task Identity) เป็นลักษณะงานที่มีความสำคัญ (Task Significance) มีอิสระสามารถบริหารจัดการงานนั้น 
ด้วยตนเอง (Autonomy) และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา (Feedback) เป็นระยะ Job Enrichment เป็น
การเพิ ่มคุณค่างาน โดยเพิ ่มงานชนิดเดียวกันให้มีค ุณค่างานมากขึ ้น เป็นงานที ่ยากและท้าทายมากขึ้น  
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาน
มากขึ้น  2) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) เป็นเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีก
เครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจ เน้นการ มอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยลักษณะงานที่มีมูลค่างาน (Job Value)  
ไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ปริมาณของงานที่ต้องรับผิดชอบจะเพิ่มหรือขยาย
ขอบเขตงานขึ้น เน้นการเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริหารงาน
ที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหา
และตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและพัฒนาทีมงาน Job Enlargement เป็นการเพิ่มงานในระดับแนวนอน 
หรือแนวราบ (Horizontal Job Enlargement) ซึ่งเป็นการขยายงานออกด้านข้าง  

 6) การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เป็นรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
บุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำได้ทั้งในลักษณะเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยว ซึ่งการมอบหมายโครงการรายบุคคล เป็นการ
มอบหมายโครงการให้พนักงานคนใดคนหนึ่ง ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการที่มีขอบเขตไม่กว้างมาก ระยะเวลา
ในการดําเนินงานสั้น และใช้ทรัพยากรไม่มากนัก แตกต่างกับการมอบหมายโครงการเป็นกลุ่มเป็นการมอบหมาย
โครงการให้กับพนักงานหลายคนที่อยู่ในหน่วยงาน เดียวกันหรือต่างหน่วยงานกันร่วมกันจัดทำโครงการที่มีขอบเขต
โครงการที่กว้าง มีงานที่ต้องรับผิดชอบมาก รวมถึง เป็นโครงการที่ต้องอาศัยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย ทั้งนี้การมอบหมายโครงการไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว ผู้บังคับบัญชาจะต้องกำหนด  
ช่วงเวลาที่ชัดเจนในการบริหารโครงการที่กำหนดขึ้นให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และ



 

ประเมินผลความสำเร็จของโครงการเป็นระยะ การมอบหมายโครงการจะไม่เกิดประโยชน์หากผู้บังคับบัญชาขาด
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) การพูดคุยกับพนักงานเป็นระยะถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา รวมถึง 
แผนการดําเนินงาน (Action Plan) เพ่ือให้โครงการที่มอบหมายให้กับพนักงานประสบความสำเร็จ  
  7) การดูงานนอกสถานที ่  (Site Visit) เป ็นเคร ื ่องม ือการพัฒนาบุคลากรร ูปแบบหนึ่ ง  
โดยมอบหมายให้พนักงานไปสังเกตเหตุการณ์ การกระทำ หรือบุคคลที ่ต ้องการในสถานที ่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง  
เพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลา สั้น ๆ ซึ่งการดูงานนอกสถานที่มักนิยมใช้กับพนักงานในระดับบริหาร
จัดการ (Management Level) ขึ้นไป เป็นการดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบเหมือนกันหรือเป็นการดูงานจาก
ลักษณะงานที่ต้องทำงานร่วมด้วยการดูงานนอกสถานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ  
การได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให้ผู้รับการพัฒนาได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ  
ที่ดีจากองค์กรภายนอก ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้พนักงานสามารถนําแนวคิดที่ได้รับจากการดูงานนอกสถานที่ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของตน อีกทั้งพนักงานยังสามารถนําความรู้และประสบการณ์ 
ใหม่ ๆ ที่ได้รับรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้การดูงานนอกสถานที่โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย 
การดูงานภายในประเทศและการดูงานในต่างประเทศ  
 8) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรที่เน้นให้บุคลากร
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา ตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น พนักงานสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง  ๆที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self Development) โดยเฉพาะกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการ
ทำงานสูง (Talented People) ซึ่งสามารถเรียนรู้โดยการใช้สื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การดู VCD หรือการค้นคว้า
ผ่าน Internet หรือการเรียนแบบ E-Learning หรือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ไม่
ต้อง เรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ตําราเรียน เป็นต้น  
 9) การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้
ใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เน้นการพูดคุย ระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลาย ผู้นําการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาท สำคัญมากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนานําเสนอความคิดเห็น ร่วมกัน การจัดประชุม/สัมมนาที่มี ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ควรเน้นการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรม กลุ่ม หรือหารือเก่ียวกับกรณีศึกษาต่างๆ 
ที ่เป็นเหตุการณ์ที ่ เกิดขึ ้นจริงในองค์กร โดยเครื ่องมือการพัฒนาบุคลากร  แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  
คือ 1) การประชุม/สัมมนาภายในส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้างานสามารถสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรได้ง่ายและ 
ไม่ยุ ่งยาก 2) การประชุมสัมมนาภายนอกส่วนราชการ เป็นการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสถาบัน  องค์กร 
สมาคม หรือบริษัทภายนอก เป็นต้น เป็นการประชุม/สัมมนาผู้เข้าประชุมไม่มีส่วนร่วมมากนัก 
 10) การทำกิจกรรม (Activity) เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่ให้บุคลากรปฏิบัติงาน
จริงจากกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้น เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั ้น ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั ้นตอนการ
ดําเนินงานมากนัก ความสำเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบกิจกรรม
ให้บรรลุ เป้าหมายที่กําหนดให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ สามัคคีกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองซึ่งกัน
และกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเครื่องมือการทำกิจกรรมแบ่ง 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การทำกิจกรรมภายในหน่วยงาน 
เป็นการมอบหมายให้บุคลากรทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมที่ไม่ค่อยยุ่งยาก
มากนัก อาทิ กิจกรรม 5 ส เป็นต้น 2) การทำกิจกรรมภายนอกหน่วยงานหรือกิจกรรมขององค์กร เป็นกิจกรรม 
ที่หน่วยงานที่ต่างกันทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงาน 
ที่ต้องทำงานในพ้ืนที่เดียวกัน 



 

  2.3 การพัฒนารายบุคคล  โดยได้นำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาสนับสนนุ
ให้เกิดการพัฒนารายบุคคล ด้วยการกำหนดเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนารายบุคคลที่สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ 
เพ่ือนำไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือตามสายงาน หรือตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนา
บุคลากรของ สป. ได้กำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา รูปแบบและ
วิธีการพัฒนาที่นิยมใช้ในการพัฒนา โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา สามารถพัฒนาได้
ทันทีตามความต้องการของหน่วยงานหรือบุคคล รวมถึง เป็นการแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการได้รับงบประมาณ
ด้านการพัฒนาบุคลากรลดลงและเพียงพอต่อการพัฒนาฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้นำการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดรายบุคคล มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อเป็นการบูรณาการ 
การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สป. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องใช้
งบประมาณในการพัฒนาและสามารถดำเนินการได้ทันที บุคลากรสามารถเข้าถึงการพัฒนาได้ทุกคนทุกระดับ  
ผ่านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว อีกทั้ง การดำเนินการดังกล่าวยังสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตอบสนอง
ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และยังสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเฉพาะหน้าได้ อีกด้วย  
ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดรายบุคคล  โดยให้หน่วยงาน
สามารถพิจารณาดำเนินการ ได้ดังนี้ 

  1) ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน โดยทำความ
ตกลงร่วมกัน เพื่อการออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่คำนึงถึงความต้องการจำเป็น หลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับแต่ละหน่วยงานแต่ละบุคคล ได้แก่ 
  1.1 ร่วมกันกำหนดรายวิชาที่จำเป็นสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน หรือ
พิจารณาจากรายวิชาที่สอดคล้องกับทักษะที่ ก.พ. กำหนด หรือ พิจารณากำหนดรายวิชาที่เป็นการพัฒนาจุดอ่อน 
เสริมจุดแข็งให้กับบุคลากรรายบุคคล หรือเป็นรายวิชาที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
  1.2 กำหนดให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาฯ อย่างน้อยคนละรายวิชา 2 – 3 รายวิชา 
ต่อปี ต่อคน (อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อรอบการประเมิน) หรือต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 10 วัน ต่อปี ต่อคน  
 2) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคล 
  2.1 เมื่อดำเนินการฝึกอบรมตามรายวิชา/หลักสูตรที่กำหนดผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงาน ก.พ. หรือเว็บไซต์ที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐาน เช่น Thaimooc เป็นต้น หลังจากที่เข้ารับ 
การอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมพิมพ์สำเนาประกาศนียบัตร เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัด “การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง” เป็นรายบุคคลเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 
  2.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรม ควรเป็นไปตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร 

4.1 รูปแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร 
  การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู ้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
คำนึงถึงด้วยว่าเมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว ผ ู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทำการสรุป ประเมินผลการฝึกอบรม
และจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาถึงผลของการฝึกอบรม รวมถึง ผู้รับผิดชอบโครงการก็จะต้อง
นำเอาผลการประเมินโครงการทั้งหมดมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ หรือ Feedback เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการ
จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ในครั้งถัดไปหรือรุ่นถัดไปว่าจะมีความจำเป็นหรือต้องหาความจำเป็นในการ
ฝึกอบรม ว่าควรจะมีการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร หรือดำเนินการในการบริหารงานฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร 
เพ่ือจะทำให้การฝึกอบรมเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ิมขึ้น  
  กระบวนการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่ส่วนราชการจะทำให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคคล ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลการดำเนินภารกิจของส่วน
ราชการในภาพรวมด้วย ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร จึงแบ่งออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ที่ 1  Progressive Monitoring and Satisfaction เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  โดยเป็นการประเมินและติดตามผลว่า ได้มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรครบถ้วนและ
เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรที่ได้จัดขึ้นด้วย 
  วัตถุประสงค์ที่ 2  Evaluation for Development Result เป็นการติดตามผลที่เป็นผลสัมฤทธิ์
จากการพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้ (Learning Curve) 
  โดยเป็นการประเมินและติดตามผลความเปลี่ยนแปลงในเชิงการพัฒนาคุณสมบัติของบุคคล 
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ในเรื ่องของความรู ้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ  
โดยสามารถทำการประเมินผล ได้ทั้งในลักษณะของการวัดผลหรือทดสอบภายหลังกิจกรรมการพัฒนาในทันที และ
ลักษณะของการวัดผลหรือประเมินผลจากการปฏิบัติงานภายหลังจากที่เวลาผ่านไประยะหนึ่ง ซึ่งรูปแบบและวิธีการ
วัดผลหรือประเมินผลจะแตกต่างไปตามเนื้อหาสาระที่ได้ทำการพัฒนา 
  สำหรับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการกำหนดมาตรฐาน
การติดตามความก้าวหน้าและความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการ (Progressive Monitoring 
and Satisfaction และ Evaluation for Development Result) สำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดนำไปใช้
ปฏิบัติการติดตามผลการพัฒนาข้าราชการในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการประเมินและ 
ติดตามผลมี 4 แบบฟอร์ม ได้แก่ 

1. แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ที่มีต่อการจัดการฝึกอบรม 
2. เป็นแบบฟอร์มสำหรับให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทำการประเมินระดับความพึงพอใจของตนที่มีต่อการ

ฝึกอบรมในแต่ละคราว ทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อม เครื่องอำนวยความสะดวก วิทยากร การบริหารเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ 
3. แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการนำความรู้ที ่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. แบบฟอร์มประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากร

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



 

นอกจากนี้ได้แนบประกาศหลักเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม และมาตรฐานคุณภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือใช้ประกอบการดำเนินการด้วย 

4.2 กำหนดการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
  ไตรมาสที่ 1 – 2 รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 
  ไตรมาสที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
  ไตรมาสที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 

 

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

ขอขอบคุณในการร่วมมือ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

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 
 
 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

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 

 

 

 



 

 

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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

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 



 

 

 
 
 
 
 

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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

 

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 
 

 

 

 

 

 



 

 

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 



 

 

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  
 
 

 



 

 

 

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 

     



 

 

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  



 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์คะแนนการจัดทำ 

หลักฐานอ้างอิง
ประกอบ 1

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

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 
33. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา) ศธภ.13 



 

 

ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
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 
69. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ศธจ.ปราจีนบุรี 
70. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ศธจ.ปัตตานี 



 

 

ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
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 
105 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ศธจ.สุพรรณบุรี 
106. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศธจ.สุราษฎร์ธานี 
107. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิทร์ ศธจ.สุรนิทร์ 



 

 

ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
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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