
6/6/65 08:35 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61c0349108c049623464dbb3 1/13

โครงการ/การดําเนินการ: โครงการอบรบการพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศสูก่ารสร้างสื่อการสอนออนไลน ์(ศธ
4334-65-0011)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

บทบาทของครูยุคใหม ่คือการทําหนา้ทีเ่ป็นผูช่้วยเหลือผูเ้รียนให้พัฒนาตนเองให้ไดเ้ต็ม ศักยภาพ และสง่เสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเทคโนโลยีในทุกวันนีม้ีการเปลีย่นแปลงรวดเร็วและ ลาสมัย ผูค้นในยุคใหมจ่ึงตอ้งเรียนรู้สิง่
ใหมต่ลอดเวลา ดังนัน้ครูตอ้งปรับตัวให้เขา้กับเทคโนโลยีและคอย แนะนําแนวทางการใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับเด็ก
อยา่งเขา้ใจ และพร้อมทีจ่ะทุม่เทวิชาความรู้ดว้ยวิธีการ สมัยใหมต่ามธรรมชาติของการเปลีย่นแปลง อยา่งไรก็ตาม แม้
เทคโนโลยีจะเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ความสามารถของครูยุคใหมอ่าจจะไม ่สามารถเปลีย่นแปลงไดท้ันเทคโนโลยี
สมัยใหมไ่ดแ้ตส่ิง่ทีค่รูสามารถทีจ่ะบอกนักเรียนไดว้า่ขอ้มูลใดสามารถ นําไปปรับใช้กับชีวิตจริง แตส่ิง่ทีส่ําคัญ ทีจ่ะหาไม่
ไดจ้ากเทคโนโลยีสมัยใหมค่ือ ศีลธรรม คุณธรรม ทีค่รูสอนถ่ายทอดให้เด็กซึ่งเป็นสว่นสําคัญอันจะถูก พัฒนาไปพร้อม
กับสติปัญญาเพื่อให้ความรู้แกอ่นาคตของชาติอยา่งถูกตอ้งสมบูรณย์ัง่ยืนตอ่ไป ครูมุง่มัน่ ในศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนไดเ้ล็งเห็นถึงภาระหนา้ทีห่นักของครูผูส้อนทีต่อ้งปรับเปลีย่น
กระบวนการเรียนการสอนทัง้หมดให้กับผูเ้รียนอยา่งฉับพลันเพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาวการณท์ีเ่กิดขึ้น ผูส้อนจึงตอ้งคิดวิธี
การสอน กระบวนการสอน วิธีการประเมินผล รวมทัง้รูปแบบการสอนผา่นทางออนไลนโ์ดยใช้สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ทัง้นี้
ความชํานาญในการใช้สร้างสื่อออนไลนม์ีความแตกตา่งกัน ผูส้อนจึงตอ้งเตรียมสื่อการสอนทีเ่หมาะสมกับการสื่อสาร
ออนไลนก์ับผูเ้รียน ตอ้งมัน่ใจวา่จะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง้า่ยและผูเ้รียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
เป้าประสงคข์องการเรียนรู้เพื่อการนําไปสูก่ารจัดการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลนภ์ายใตส้ื่อออนไลนต์า่ง ๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพตอ่ไป

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.2การเปลีย่นโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

1. เฉลีย่ 470 คะแนน/ 2. ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนใน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
จํานวน 45 แห่ง ไดร้ับการสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลน์
โดยใช้สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์ตลอดจนไดรั้บการนิเทศ
กํากับ ติดตามและดูแล การตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาใน
การนําความรู้ทีไ่ดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการไป บูรณาการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา 1. อันดับที ่45 / 2. ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศ โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45
แห่ง มีความเขม้แข็งในการดําเนินงานในดา้นการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา โดย การนําความรู้ทีไ่ดรั้บจากการ เขา้ร่วม
โครงการไปบูรณาการจัด การเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มี
ความตอ่เนื่องและยัง่ยืน ทําให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด
สํานักเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับการ
พัฒนาให้สอดคลอ้งกับ ยุคดิจิทัลทีใ่ช้ชีวิตในโลกออนไลนเ์พิม่มาก
ขึ้น เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ทีผู่เ้รียนสามารถเรียนรู้ ทีไ่มม่ีขอ้
จํากัดเรื่องเวลา และสถานที ่ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาลที่
ตอ้งการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตัง้แตก่ารดึงดูด คัดสรร ผูม้ีความสามารถสูงให้เขา้มาเป็นครู ปฏิรูประบบการ
ผลิตครูยุคใหมโ่ดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูทีส่ามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานทีเ่ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูทีช่ํานาญในดา้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที ่3
ทีไ่ดม้าตรฐานในระดับนานาชาติ ในจํานวนทีเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของนักเรียน อีกทัง้ยังมีระบบการอบรมและเสริม
สมรรถนะครูทีผ่า่นการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 ทีย่ังไมผ่า่นการประเมินมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

ครูมีทักษะในการพัฒนาผูเ้รียนให้มีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่ง
ตอ่เนื่องตลอดชีวิต
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

1. ร้อยละ 50 / 2. ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45
แห่ง ไดร้ับการสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา แลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลน ์โดยใช้สื่อ
ออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์ตลอดจนไดรั้บการนิเทศ กํากับ
ติดตามและดูแล การตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการนํา
ความรู้ทีไ่ดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการไป บูรณาการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง 1. ลดลงร้อยละ 20 / 2. ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนใน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
จํานวน 45 แห่ง ไดร้ับการสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลน์
โดยใช้สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์ตลอดจนไดรั้บการนิเทศ
กํากับ ติดตามและดูแล การตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาใน
การนําความรู้ทีไ่ดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการไป บูรณาการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 1. ร้อยละ 80 / 2. ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45
แห่ง ไดร้ับการสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา แลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลน ์โดยใช้สื่อ
ออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์ตลอดจนไดรั้บการนิเทศ กํากับ
ติดตามและดูแล การตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการนํา
ความรู้ทีไ่ดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการไป บูรณาการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ ผูส้อน (ครู/อาจารย)์ (120101V02)

ปัจจัย ผูส้อนยุคใหมท่ีม่ีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)
(120101F0201)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
เป้าหมายรวม

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธี

การทีห่ลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงาน

ในพื้นทีห่่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดร้ับความสะดวกในการ

พัฒนา
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.
2.แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์

ประเด็นการปฏิรูป

4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู

เป้าหมายรวม

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ

สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ

กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ

สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่

ห่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดร้ับความ

สะดวกในการพัฒนา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูป

4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู

กิจกรรม

กิจกรรม 2 วิเคราะห์สมรรถนะครูทีม่ีความจําเป็นสําหรับใช้ใน

การพัฒนาครู

เป้าหมาย

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็น

ของในการพัฒนาครู (need analysis)

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูป

4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู

กิจกรรม

กิจกรรม 5 จัดทําระบบและกลไกใหมเ่พื่อให้ครูมีการพัฒนา

ตนเองหรือวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง

เป้าหมาย

ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอยา่งตอ่

เนื่อง
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติการดา้น

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 มุง่เนน้การพัฒนาโรงเรียนควบคูก่ับการพัฒนาคร ู
 ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง







2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประสิทธิ์

นามสกุล อินวรรณา

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prasit.i@sesalpglpn.go.th

โทรศัพท์ 09-1853-5616

โทรสาร 054-010791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงานชื่อ ภัทรมาศ

นามสกุล ปินใจ

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) Pattaramas.pj@gmail.com

โทรศัพท์ 093-459-2999

โทรสาร 054-010791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานมีนโยบายในการสง่เสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนแ์ละ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ทัง้นีจ้ึงทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทาง
ดา้นการศึกษาจากเดิมมีการเปิดสถานศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้เรียนในห้องเรียน โดยผูส้อนมีปฏิสัมพันธก์ับผูเ้รียนภายใน
ห้องเรียน มีการสอบถามแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งผูส้อนกับผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกับผูเ้รียนเองก็ไมส่ามารถเกิดขึ้นได้
ในช่วงเวลานี ้ดังนัน้บทบาทของผูส้อน จึงตอ้งปรับเปลีย่นไปตามสถานการณเ์พื่อให้การเรียนรู้ยังเกิดขึ้นกับผูเ้รียนอยา่ง
ตอ่เนื่องจึงจําเป็นตอ้งหาช่องทางในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ระบบการเรียน
การสอนออนไลนจ์ึงเขา้มามีบทบาทสําคัญและนํามาปรับใช้ทันทีในสถานการณปั์จจุบัน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการตอบสนองตอ่
นโยบายและจุดมุง่หมายของหนว่ยงานตน้สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดเ้ล็งเห็นถึง
ภาระหนา้ทีห่นักของครูผูส้อนทีต่อ้งปรับเปลีย่นกระบวนการเรียนการสอนทัง้หมดให้กับผูเ้รียนอยา่งฉับพลันเพื่อให้
สอดคลอ้งกับสภาวการณท์ีเ่กิดขึ้น ผูส้อนจึงตอ้งคิดวิธีการสอน กระบวนการสอน วิธีการประเมินผล รวมทัง้รูปแบบการ
สอนผา่นทางออนไลนโ์ดยใช้สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ซึ่งทัง้นีค้วามชํานาญในการใช้สร้างสื่อออนไลนม์ีความแตกตา่งกัน ผูส้อน
จึงตอ้งเตรียมสื่อการสอนทีเ่หมาะสมกับการสื่อสารออนไลนก์ับผูเ้รียน ตอ้งมัน่ใจวา่จะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง้า่ยและผู้
เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าประสงคข์องการเรียนรู้เพื่อการนําไปสูก่ารจัดการเรียนการสอนผา่น
ระบบออนไลนภ์ายใตส้ื่อออนไลนต์า่ง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการและนําไปประยุกตป์รับใช้อีกทัง้ขยายผลให้กับ
เพื่อนครูทีส่นใจนําไปใช้ให้เขา้กับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ครูผูส้อนภาษาตา่ง
ประเทศในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนไดแ้ลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอน
ออนไลนโ์ดยใช้สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์3. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบนิเทศ กํากับ ติดตามและดูแลการตรวจ
สอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 แห่ง ได้
รับการ สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลนโ์ดยใช้
สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์ตลอดจนไดร้ับการนิเทศ กํากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในการนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่
เนื่องและยัง่ยืน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศ โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 แห่ง มี
ความเขม้แข็งในการดําเนินงานในดา้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วม
โครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน ทําให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
สังกัดสํานักเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับการพัฒนาให้สอดคลอ้งกับยุคดิจิทัลทีใ่ช้ชีวิตในโลก
ออนไลนเ์พิม่มากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทีผู่เ้รียนสามารถเรียนรู้ทีไ่มม่ีขอ้จํากัดเรื่องเวลา และสถานที ่ซึ่งสอดคลอ้ง
กับนโยบายของรัฐบาลทีต่อ้งการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที ่21

ผลทีค่าดวา่จะเกิด ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศ โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 แห่ง มี
ความเขม้แข็งในการดําเนินงานในดา้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วม
โครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน ทําให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
สังกัดสํานักเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับการพัฒนาให้สอดคลอ้งกับยุคดิจิทัลทีใ่ช้ชีวิตในโลก
ออนไลนเ์พิม่มากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนร้ทีผ่เ้รียนสามารถเรียนร้ทีไ่มม่ีขอ้จํากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคลอ้ง
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

ออนไลนเพมมากขน เปนสงคมแหงการเรยนรูทผูเรยนสามารถเรยนรูทไมมขอจากดเรองเวลา และสถานท ซงสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลทีต่อ้งการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที ่21

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 ของจํานวนครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และไดร้ับการสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแลก
เปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลนโ์ดยใช้สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์ลอดจนไดร้ับการนิเทศ กํากับ
ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาใน การนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการไปบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เชิงคุณภาพ - ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยการนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่อง
และยัง่ยืน

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

4. กิจกรรม
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พ.ศ. 2564

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

32,400 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 32,400 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 2,925 บาท

ไตรมาสที ่2 0 บาท

ไตรมาสที ่3 24,120 บาท

ไตรมาสที ่4 5,355 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

32,400 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565
ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็นของในการพัฒนาครู
(need analysis)

เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

2,925

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565
สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ

ประมาณไดต้ามแผนการ
เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอ้เสนอแนะ เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที ่2 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 แห่ง ได้
รับการ สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลนโ์ดยใช้
สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์ตลอดจนไดร้ับการนิเทศ กํากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในการนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่
เนื่องและยัง่ยืน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศ โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 แห่ง มี
ความเขม้แข็งในการดําเนินงานในดา้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วม
โครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน ทําให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
สังกัดสํานักเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดร้ับการพัฒนาให้สอดคลอ้งกับยุคดิจิทัลทีใ่ช้ชีวิตในโลก
ออนไลนเ์พิม่มากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทีผู่เ้รียนสามารถเรียนรู้ทีไ่มม่ีขอ้จํากัดเรื่องเวลา และสถานที ่ซึ่งสอดคลอ้ง
กับนโยบายของรัฐบาลทีต่อ้งการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที ่21

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 ของจํานวนครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และไดร้ับการสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแลก
เปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลนโ์ดยใช้สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์ลอดจนไดร้ับการนิเทศ กํากับ
ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาใน การนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการไปบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เชิงคุณภาพ - ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยการนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่อง
และยัง่ยืน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

ั ี่ 3 ํ ื่ ี ่ ี ่ ้
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565
แผนระดับที 3 แผนการทํางานอืนทีเกียวขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา

ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความ
กา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นทีห่่าง
ไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดรั้บความสะดวกใน
การพัฒนา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็นของในการพัฒนาครู
(need analysis)

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็นของในการพัฒนาครู
(need analysis) 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

0

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

2,925

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ เลื่อนการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 1 มาดําเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากสถานการณโ์ควิด 19 (นํางบประมาณทีไ่ดร้ับ
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565
สาเหตุทไมสามารถเบกจายงบ

ประมาณไดต้ามแผนการ
เลอนการจดกจกรรมในไตรมาสท 1 มาดาเนนการในไตรมาสท 2 เนองจากสถานการณโควด-19 (นางบประมาณทไดรบ
จัดสรรของไตรมาสที ่1 มาใช้ในไตรมาสที ่2)

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดเ้ลื่อนการจัดกิจกรรมในไตรมาสที ่1 มาดําเนินการในไตรมาส
ที ่2 เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 โดยไดด้ําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผูด้ําเนินงาน ในวันที ่11 กุมภาพันธ ์2565
ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจํานวน 15 คน ร่วมกันวางแผนให้ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และไดร้ับการสง่เสริม
สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลนโ์ดยใช้สื่อออนไลนต์า่ง
ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์ลอดจนไดร้ับการนิเทศ กํากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการนํา
ความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน
พร้อมทัง้สามารถนําสื่อทีส่ร้างขึ้น มาเผยแพร่ทางสื่อออนไลนไ์ด ้สง่ผลให้ ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และไดร้ับการสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาแลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลนโ์ดยใช้สื่อออนไลนต์า่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์
ตลอดจนไดร้ับการนิเทศ กํากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาใน การนําความรู้ทีไ่ดร้ับจากการ
เขา้ร่วมโครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความตอ่เนื่องและยัง่ยืน

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

https://emenscr.nesdc.go.th/

