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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการสง่เสริมและพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ มาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ (ศธ 4334-65-0026)

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

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน เป็นผูท้ีม่ีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที ่21 รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต สามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วม
กับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

เฉลีย่ 470 คะแนน ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด จํานวน 45 โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาท
หนา้ที ่ตามมาตรฐานตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้
ในวิชาชีพ สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา อันดับที ่45 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จํานวน 45 โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตาม
มาตรฐานตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ
สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.2การเปลีย่นโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการพัฒนา <tab>(3) สง่เสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยา่งตอ่เนื่อง ครอบคลุมทัง้เงินเดือน สายอาชีพ
และระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม ่โดยผูท้ีม่ีใบประกอบวิชาชีพจะตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญและมี
ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาทีต่นเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้าง
สมรรถนะทีส่อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แกผู่เ้รียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอ่ความ
ตอ้งการของสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

ครูมีทักษะในการพัฒนาผูเ้รียนให้มีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่ง
ตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 50 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จํานวน 45 โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตาม
มาตรฐานตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ
สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จํานวน 45 โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตาม
มาตรฐานตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ
สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 80 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จํานวน 45 โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตาม
มาตรฐานตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ
สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ ผูส้อน (ครู/อาจารย)์ (120101V02)

ปัจจัย ผูส้อนยุคใหมท่ีม่ีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)
(120101F0201)M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
เป้าหมายรวม

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธี

การทีห่ลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงาน

ในพื้นทีห่่างไกล เสีย่งภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให้ไดร้ับความสะดวกในการ

พัฒนา

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)
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
2. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติการดา้น

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 มุง่เนน้การพัฒนาโรงเรียนควบคูก่ับการพัฒนาคร ู

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ีของ

สังคม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีเ่นน้สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู

เป็นผูแ้นะนําและสามารถกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน
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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 นาง

ชื่อ วัชรี

นามสกุล สิทธิวงศ์

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) tae.2514@hotmail.com

โทรศัพท์ 081-6727377

โทรสาร 054-010791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ดว้ยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 37 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ
ฉบับที ่3 พ.ศ.2553 ไดก้ําหนดบทบาทหนา้ทีข่องสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาในฐานะเป็นหนว่ยงานทีม่ีความสําคัญใน
การบริหารและจัดการศึกษาตลอดจนการสร้างความเขม้แข็งให้แกส่ถานศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูร้ับผิดชอบจะตอ้งมีความสามารถในการปฏิบัติงานและยึด
หลักวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีด่ี (Good governance) มาบูรณาการ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม ไดก้ําหนดให้มีการสง่เสริมและสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจากการขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏิบัติของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดก้ําหนดเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตาม
สายงาน มีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่เนน้ผลสัมฤทธิ ์กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษาเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนการศึกษาขัน้พื้นฐานสูคุ่ณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยมีจุดเนน้สําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย โดยมุง่ผูเ้รียนเป็นสําคัญ

วัตถุประสงค์ สง่เสริม และสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกับบทบาทหนา้ที ่มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอยา่งครูมืออาชีพ และทราบ
แนวทางการพัฒนางานตามขอ้ตกลง PA ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานตําแหนง่และมาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานที่
ก.ค.ศ.กําหนด

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตามมาตรฐานตําแหนง่ที่
ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทีเ่ขา้รับการพัฒนา มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและ
การปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน 2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติ
งานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตามมาตรฐานตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ สง่ผลให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 45 โรงเรียน เขา้รับการพัฒนา - ร้อยละ 90 ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผา่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดในโครงการ เชิงคุณภาพ - ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทีเ่ขา้รับการพัฒนา มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 2. โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 3. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 4. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

4. กิจกรรม

กจิกรรม

อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง หลกัเกณฑก์ารเลื�อนวทิยฐานะแบบ

การพัฒนาทกัษะดา้นดจิทิลัมุง่สูอ่าชพีนักวทิยาศาสตรข์อ้มลู

การพัฒนาศกัยภาพทกัษะภาษาองักฤษเพื�อเตรยีมความพรอ้

พัฒนานักบรหิารระดบัสงู กระทรวงศกึษาธกิาร (นบส.ศธ) รุน่

ประชมุเชงิปฏบิตักิารประเมนิสมัฤทธิ�ผลการปฏบิตังิานในหนา้

พัฒนานักบรหิารระดบัสงู กระทรวงศกึษาธกิาร (นบส.ศธ) รุน่

ประชมุเชงิปฏบิตักิารประเมนิสมัฤทธิ�ผลการปฏบิตังิานในหนา้

พัฒนานักบรหิารระดบัสงู กระทรวงศกึษาธกิาร (นบส.ศธ) รุน่

พัฒนาศกัยภาพการเตรยีมความพรอ้มและพัฒนาอยา่งเขม้ ตํ

พ.ศ. 2564

Q 1 Q 2

อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง หลกัเกณฑก์ารเลื�อนวทิยฐานะแบบใหม ่ว PA

การพัฒนาทกัษะดา้นดจิทิลัมุง่สูอ่าชพีนักวทิยาศาสตรข์อ้มลู หรอื Data scientis

การพัฒนาศกัยภาพทกัษะภาษาองักฤษเพื�อเตรยีมค

พัฒนานักบรหิารระดบัสงู กระทรวงศกึษาธกิาร (

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

426,000 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 426,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 135,250 บาท

ไตรมาสที ่3 117,900 บาท

ไตรมาสที ่4 172,850 บาท
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แหลง่เงิน
รวมงบประมาณจากแผนการ

ใช้จ่ายทัง้หมด
426,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตามมาตรฐานตําแหนง่ที่
ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 45 โรงเรียน เขา้รับการพัฒนา - ร้อยละ 90 ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผา่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดในโครงการ เชิงคุณภาพ - ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทีเ่ขา้รับการพัฒนา มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑก์ารเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม ่ว
PA

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑก์ารเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม ่ว
PA

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

การพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลมุง่สูอ่าชีพนักวิทยาศาสตร์ขอ้มูล หรือ
Data scientists

การพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลมุง่สูอ่าชีพนักวิทยาศาสตร์ขอ้มูล หรือ
Data scientists

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

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

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) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ ์

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานทีดี่ของสังคม

คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ีของ
สังคม 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีเ่นน้สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู เป็นผูแ้นะนําและสามารถกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน

ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีเ่นน้สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู เป็นผูแ้นะนําและสามารถกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

0

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน กิจกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑก์ารเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม ่ว PA สํานักงานเขตพื้นทีีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการดว้ยระบบออนไลน ์ในวันที ่21 ตุลาคม 2564 มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรม
ทัง้หมด 3,234 คน ทัง้ในสังกัด สพม.ลปลพ และตา่งสังกัด ซึ่งไดท้ําแบบทดสอบ ผา่นตามเกณฑ ์99% และ ไมผ่า่น 1 %
ดังนี ้15 คะแนน 43% 14 คะแนน 28% 13 คะแนน 19% 12 คะแนน 9% ตากวา่ 12 คะแนน 1% กิจกรรมที ่2 การ
พัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลมุง่สูอ่าชีพนักวิทยาศาสตร์ขอ้มูล หรือ Data scientists 1. ศูนย ์HCEC โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคน์คร ร่วมกับ ศูนย ์HCEC โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดอบรม จํานวน 2 รุ่น ดังนี ้- รุ่นที ่1 อบรม
นักเรียน จํานวน 212 คน ดว้ยระบบONLINE ผา่นแพลตฟอร์ม Microsoft Teams โดยถ่ายทอดสัญญาณการอบรม
จากห้องประชุมทานตะวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคน์คร ในวันที ่20-21 เดือนธันวาคม 2564 - รุ่นที่
2 อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ดว้ยระบบ ONLINE ผา่นแพลตฟอร์ม Microsoft Teams โดยถ่ายทอดสัญญาณ
การอบรม จากห้องประชุมทานตะวันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคน์คร ในวันที ่4 - 5 มกราคม 2565 งบ
ประมาณ ศูนย ์ร.ร.เตรียมอุดมฯ ใช้ไปจํานวน 25,200 บาท งบประมาณ ศูนย ์แจ้ห่มวิทยา ใช้ไป จํานวน 22,970 บาท
2. ศูนย ์HCEC โรงเรียนเถินวิทยา (งบประมาณใช้ไป 13,720 บาท) จัดอบรมผา่นระบบ ONLINE ในวันที ่18 - 19
ธันวาคม 2564 มีผูเ้ขา้รับการอบรมทัง้สิน้ จํานวน 211 คน ประกอบดว้ย ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 3. ศูนย ์HCEC โรงเรียนสว่นบุญโญปถัมภ์ลําพูน (งบประมาณทีใ่ช้ไป 9,600 บาท) จัดอบรมผา่นระบบ
ONLINE ในวันที ่18 - 19 ธันวาคม 2564 มีผูเ้ขา้รับการอบรมทัง้สิน้ จํานวน 121 คน ประกอบดว้ย นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 4. ศูนย ์HCEC โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา (งบประมาณทีใ่ช้ไป 1,8660 บาท) จัดการอบรมแบบ
ONSITE ในวันที ่16 - 17 ธันวาคม 2564 ผูเ้ขา้รับการอบรม ไดแ้ก ่นักเรียน จํานวน 102 คน ซึ่งกิจกรรมดังกลา่ว สง่
เสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาในรูปแบบทีห่ลากหลาย และมีการจัดทําแบบทดสอบกอ่นและหลังการอบรมเพื่อประเมิน
ตนเอง และเมื่อจบการอบรมมีการทําขอ้ทดสอบถ้าผา่นจึงจะไดร้ับวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร ทัง้นี ้การประสานงานกับ
เครือขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดสง่ผูเ้ขา้รับการอบรมให้เป็นไปตามสัดสว่นทีไ่ดร้ับจัดสรรตามความเหมาะสม กิจกรรมดัง
กลา่วสง่ผลให้ 1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทีเ่ขา้รับการพัฒนา มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน 2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตามมาตรฐานตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ สง่ผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตามมาตรฐานตําแหนง่ที่
ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 45 โรงเรียน เขา้รับการพัฒนา - ร้อยละ 90 ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผา่นการอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนดในโครงการ เชิงคุณภาพ - ขา้ราชการครู
และบคลากรทางการศึกษาในสังกัดทีเ่ขา้รับการพัฒนา มีคณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานทีม่ี
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565
และบุคลากรทางการศกษาในสงกดทเขารบการพฒนา มคุณลกษณะและสมรรถนะในการปฏบตตนและการปฏบตงานทม
ประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบวัดระดับ Language Cert สําหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผา่นช่องทางออนไลน์

การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบวัดระดับ Language Cert สําหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผา่นช่องทางออนไลน์

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที ่12
ครัง้ที ่1

พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที ่12
ครัง้ที ่1

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

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

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 ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายเป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็นของในการพัฒนาครู
(need analysis)

มาตรฐานสมรรถนะทีเ่ป็นความตอ้งการจําเป็นของในการพัฒนาครู
(need analysis) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ ์

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานทีดี่ของสังคม

คนไทยสว่นใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ีของ
สังคม 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีเ่นน้สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู เป็นผูแ้นะนําและสามารถกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน

ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีเ่นน้สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู เป็นผูแ้นะนําและสามารถกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

135,250

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

กิจกรรมที ่1 การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ Language Cert
สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผา่นช่องทางออนไลน ์งบประมาณ 53,250 บาท ไดด้ําเนินการเสร็จสิน้แลว้ จะนํา
เอกสารไปเบิกในไตรมาสที ่3 เนื่องจากไมท่ัน จํานวน 53,250 บาท และดําเนินการเบิกงบประมาณ กิจกรมที ่2 พัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที ่12 จํานวน 63,000 บาท

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565
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 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินกิจกรรม ดังนี ้1. อบรมเชิงปฏิบัติการผา่นช่องทาง
ออนไลน ์ดว้ยระบบ Zoom License จํานวน 7 ชัว่โมง จํานวน 2 วัน ดังนี ้1.1 วันที ่27 มีนาคม 2565 (จํานวน 4
ชัว่โมง) ปรับพื้นฐาน 4 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยวิทยากร จาก บริษัทซี
เอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) 1) การเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูด Brush up For Listening & Speaking จํานวน
2 ชัว่โมง 2) การเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียน Brush up For Reading & Writing จํานวน 2 ชัว่โมง 3) ทํา
แบบฝึกหัด การถามตอบระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนวันที ่29 มีนาคม 2565 (จํานวน 3 ชัว่โมง) 1.2 การเตรียมสอบ
Language Cert เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจทัง้ลักษณะและรูปแบบของขอ้สอบรวมทัง้ขอ้ควรระวังและกลยุทธใ์นการสอบ เพื่อ
ให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจและพร้อมในการสอบตอ่ไป (จํานวน 3 ชัว่โมง) มีผูล้งทะเบียนเขา้รับการอบรมทัง้สิน้ จํานวน
353 คน เสร็จสิน้กิจกรรมและนําเอกสารไปเบิกจ่ายในไตรมาสที ่3 สําหรับกิจกรรมที ่2 สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้พื้นฐานประกาศรับสมัครผูเ้ขา้รับการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที ่12
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการ ดังนี ้1. สพม.ลปลพ ประชาสัมพันธ ์ผูท้ีม่ีคุณสมบัติ
สมัครเขา้รับการพัฒนา 2. สพม.ลปลพ โดย ผอ.สพม.ลปลพ สมัครเขา้รับการพัฒนา 2. สพฐ. แจ้งประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือกให้เขา้รับการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที ่12 มีผูผ้า่นการคัดเลือก จํานวน 84 คน แยกตามสังกัด ดังนี ้1. สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 21 ราย 2. สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน 1 ราย 3. สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) จํานวน
2 ราย 4. สํานักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จํานวน 9 ราย 5. สํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ราย 6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จํานวน 31 ราย
(ผอ.สพม.ลปลพ ผา่นการคัดเลือก) 7. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จํานวน 2 ราย 8. สถานศึกษาเอกชน (สช.)
จํานวน 1 ราย 9. สถานศึกษาเอกชน (สอศ.) จํานวน 1 ราย 10. สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 1 ราย 11.
กระทรวงการคลัง จํานวน 1 ราย 12. กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 1 ราย 13. กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 ราย 14.
กระทรวงแรงงาน จํานวน 1 ราย 5. กําหนดการพัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และ
รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด ์สปา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และคา่ยลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี - พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที ่12 ระหวา่งเดือนมีนาคม - เดือน
กรกฎาคม 2565 กิจกรรม เดือนมีนาคม 2565 ดังนี ้1) การประเมินสมรรถนะทางการบริหารและประเมินบุคลิกภาพผูน้ํา
ของ นบส.ศธ รุ่นที ่12 โดยระบบออนไลน ์โปรแกรม Zoom 2) กิจกรรมการเตรียมความพร้อม (Preparation Phase)
3) พิธีเปิดการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที ่12 4) ดําเนินการพัฒนา สัปดาห์ที ่1 ณ สถานทีภ่ายนอก สคบศ. 5) ดําเนินการ
พัฒนา สัปดาห์ที ่2 ณ สคบศ. 6) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผูน้ําขัน้ความรู้ชัน้สูง ณ คา่ยลูกเสือวชิราวุธ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมายเหตุ : 1. กําหนดการ กิจกรรม รูปแบบการพัฒนา และวิธีการพัฒนา อาจมีการปรับ
เปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 2. ดําเนินการพัฒนาสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ กิจกรรมดัง
กลา่วสง่เสริมให้ 1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทีเ่ขา้รับการพัฒนา มีคุณลักษณะและสมรรถนะใน
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คุณภาพของผูเ้รียน 2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดต้ามบทบาทหนา้ที ่ตามมาตรฐานตําแหนง่ที ่ก.ค.ศ.กําหนด และมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ
สง่ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 3. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาชีพดว้ยระบบและวิธีการทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมในการพัฒนาแตล่ะกลุม่

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

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

