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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ของ ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

1. ค ำรับรองระหว่ำง
นำยอรรถพล  สังขวำสี ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และ    นำงสำวสุปรำณี  ค ำยวง ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำนโยบำยควำมร่วมมือต่ำงประเทศ 

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ             
ผู้รับค ำรับรอง ผู้ท ำค ำรับรอง

2. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2566
3. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ ตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน  เป้ำหมำย /เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่น ๆ  ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำร

ประกอบท้ำยค ำรับรองนี้
4. ข้ำพเจ้ำ นำยอรรถพล  สังขวำสี ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำงสำวสุปรำณี ค ำยวง ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับ ตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย

เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้  และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของ นำงสำวสุปรำณี ค ำยวง ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำข้ึนนี้

5. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสุปรำณี ค ำยวง ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำนโยบำยควำมร่วมมือต่ำงประเทศ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง
ตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้

6. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรองได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ

........................................................... .............................................................
(นำยอรรถพล  สังขวำสี) (นำงสำวสุปรำณี  ค ำยวง)  
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                             ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำนโยบำยควำมร่วมมือตำ่งประเทศ 

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ 
วันท่ี..…......เดือน...……..........พ.ศ...….........                                                            วันท่ี...….....เดือน.......……...........พ.ศ...............  



ควำมเชือ่มโยงนโยบำย/ยทุธศำสตร/์แผนกบัตวัชีว้ดัของหนว่ยงำน
ตวัชีว้ดัของส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.

แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำต ิ นโยบำยรฐับำล

ยทุธศำสตรช์ำต ิพ.ศ. 2561 – 2580

4. การสรา้งบทบาท
ของไทยในเวทโีลก

8. การปฏริปูกระบวนการ
เรยีนรู ้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย
ทกุชว่งวัย

แผนแมบ่ท 2.   การตา่งประเทศ
แผนแมบ่ท 11. ดา้นการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
แผนแมบ่ท 12. ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู ้
แผนแมบ่ท 20. ดา้นการบรกิารประชาชนและ

ประสทิธภิาพภาครัฐ
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แผนฯ 13 (ปี 66-70)

• หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขา้มรุ่นลดลง
และมคีวามคุม้ครองทางสงัคมทีเ่พยีงพอเหมาะสม

• หมดุหมายที ่12 ไทยมกี าลังคนสมรรถนะสงู 
มุง่เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง ตอบโจทยก์ารพัฒนา
แหง่อนาคต 

• หมดุหมายที ่13 ไทยมภีาครัฐทีท่ันสมัย
มปีระสทิธภิาพ และตอบโจทยป์ระชาชน

7.การเตรยีมคนไทย
สูศ่ตวรรษที ่21

10.การพัฒนาระบบ
การใหบ้รกิาร
ประชาชน
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กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) รอ้ยละ 60

ตัวชีว้ดัที ่1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมความรว่มมอืดา้นการศกึษากบัตา่งประเทศ
ตัวชีว้ดัที ่2  รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ/กจิกรรมความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ
ตัวชีว้ดัที ่3  ระดับความส าเร็จในการจัดฝึกอบรมใหก้บับคุลากรต่างประเทศในประเทศไทย
ตัวชีว้ดัที ่4 ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการศกึษาตามปฏญิญาอาเซยีนวา่ดว้ยการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งดา้นการศกึษาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนทีต่กหลน่
ตัวชีว้ดัที ่5  ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ตัวชีว้ดัที ่6  ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผนปฏบิัตกิารดา้นการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิพ.ศ. 2564 - 2570 
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กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) รอ้ยละ 40

ตัวชีว้ดัที ่7  ตัวชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการสรา้งระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความย่ังยนื 5

ตัวชีว้ดัที ่8  ตัวชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการป้องกนัการทุจรติและสรา้งความโปรง่ใส 5

ตัวชีว้ดัที ่9  ตัวชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.3 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการสรา้งการมสีว่นร่วมของบคุลากร และเครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอก 5

ตัวชีว้ดัที ่10 ตัวชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic)ความส าเร็จในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง (Customer centric) 5

ตัวชีว้ดัที ่11 ตัวชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการจัดท าฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงานตัวชีว้ดัตามยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 5

ตัวชีว้ดัที ่12 ตัวชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการวเิคราะหข์อ้มลูและตัวชีว้ดัเพือ่แกปั้ญหาในกระบวนการปฏบิัตงิาน 5

ตัวชีว้ดัที ่13 ตัวชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.3 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการรวบรวมขอ้มลู สารสนเทศ และองคค์วามรูข้องหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ 5

ตัวชีว้ดัที ่14  ตัวชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.4 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการวางแผนการปรับเปลีย่นรปูแบบการท างานและการรวบรวมขอ้มลูมาเป็นระบบดจิทิัลอยา่งเป็นระบบ 
และมตีัววดัการบรรลตุามแผนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Planning of digitalization) 
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พัฒนาการจัดการศกึษา
เพือ่ความมั่นคง 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ผลการพัฒนาศักยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 : 

การประเมนิสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 

4.0 (PMQA 4.0)

ดา้นการศกึษา : เป้าหมาย
ผูเ้รียนทุกกลุ่มวัยไดร้ับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต
สามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สือ่สาร และท างาน
ร่วมกับผู อ้ ื่นไดอ้ย่างมีประสิทธิผล มีว ินัย  มีนิสัย
ใฝ่เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ และเป็นพลเมอืงทีด่ี
รูส้ทิธแิละหนา้ที ่มคีวามรับผดิชอบ และมจีติสาธารณะ

แผนกำรปฏริปูประเทศ

3

พัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

4

สรา้งโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเทา่เทยีมทางการศกึษา

- -



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
หนว่ยงำน ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยง
กบันโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  65

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมความ
รว่มมอืดา้นการศกึษากบัตา่งประเทศ

- พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศกึษา
-ยุทธศาสตร์ สป. ที่  6
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

มี เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี่  ที่ มี
ป ร ะสบการณ์ด ้า นกา รพัฒนา
การศึกษาทั ้ง ในประ เทศและ
ต่า งประ เทศ รวมทั ้งองค์กา ร
ระหว่างประเทศ ที่สามารถน าไป
ปรับใชใ้นการพัฒนาการศกึษาเพือ่
ยกระดับพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ของไทยในระดับมาตรฐานสากล 

15 42 
โครงการ/
กจิกรรม

จ านวน 32
โครงการ/
กจิกรรม

จ านวน 42
โครงการ/
กจิกรรม

1. จ านวน 52
โครงการ/
กจิกรรม
2. มเีอกสารที่
แสดงใหเ้ห็นถงึ
ประโยชนท์ี่
ไดร้ับนโยบาย
ดา้นการศกึษา
ตามยทุธศาสตร์
ชาตแิละ
เป้าหมายของ
กระทรวง
ศกึษาธกิาร

2 .  ร ้อ ย ล ะ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ขอ ง
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมความ
รว่มมอืกบัตา่งประเทศ

- พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศกึษา 
-ยุทธศาสตร์ สป . ที่  6
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

ผลสัมฤทธิ์ต ามเ ป้ าหมายของ
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการ
ด าเนนิความร่วมมอืดา้นการศกึษา
ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่ อ ย ก ร ะดั บพัฒนาคุณภ าพ
ก า ร ศึกษ าขอ ง ไทย ใน ร ะดั บ
มาตรฐานสากล 

10 92.11 91.21 93.86 96.92

3 . ร ะดั บค วามส า เ ร็ จ ในกา รจั ด
ฝึกอบรมใหก้ับบุคลากรต่างประเทศ
ในประเทศไทย

- พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศกึษา 
-ยุทธศาสตร์ สป . ที่  6
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

ผูเ้ขา้อบรมมกีารแลกเปลีย่นเรียนรู ้
ด า้นวิชาการและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง หลากหลาย มโีอกาสใน
การเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรม
ไทย ประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะ
ดา้นการสือ่สารระหว่างวัฒนธรรม
เพือ่การอยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุขใน
สั ง ค ม ที่ แ ต ก ต่ า ง  ส่ ง เ ส ริ ม
สัมพันธภาพที่ดีระดับประชาชน
และความ เข า้ ใจอันดีร ะหว่า ง
ประเทศ

10 - - เสนอ
โครงการ
และอนุมตัิ
หลักสตูร
- รายงานผล
การด าเนนิงาน
เสนอปลัด
กระทรวง
ศกึษาธกิาร

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ
ผา่นเกณฑ์
ฝึกอบรม
เฉลีย่
ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 85

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการผา่น
เกณฑฝึ์ก
อบรมเฉลีย่
ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 90 และ
มกีารเสนอแนว
ทางการตอ่ยอด
ความรูท้ีไ่ดจ้าก
การอบรมไปใช ้

ประโยชน์



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
หนว่ยงำน ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยง
กบันโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  65

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

4. ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่น
ก า ร ด า เ นิน ง า นด ้า น ก า ร ศึกษ า
ต า ม ป ฏิญญ า อ า เ ซี ย น ว่ า ด ้ว ย
ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้า ง ค ว า ม เ ข ้ม แ ข็ ง
ดา้นการศกึษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน
ทีต่กหลน่

- พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการและส่งเสรมิใหทุ้ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศกึษา
-ยุทธศาสตร์ สป. ที่  6
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

- หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ชมุชน
ประชาชนมีความตระหนักรูเ้กี่ยวกับ
ความส าคัญของการจัดการศึกษา
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนทีต่กหลน่

- การด าเนนิงานการจัดการศกึษา
ใหแ้ก่เด็กตกหล่นในจังหวัดน าร่อง
เพือ่เป็นตน้แบบใหแ้กจ่ังหวดัอืน่   

10 แนวทาง
การด าเนนิการ
ตามกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และประเมนิผล
การด าเนนิการ
ตามปฏญิญาฯ 
เสนอผูบ้รหิาร
ใหค้วาม

เห็นชอบกอ่น
เสนอทีป่ระชมุ
เจา้หนา้ที่
อาวโุสดา้น
การศกึษา
ของอาเซยีน 
(ASEAN  

SOM-ED) 
ภายในเดอืน
ตลุาคม 2565

1. ประชมุ
คณะกรรมการ
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
คัดเลอืกจังหวัด
น ารอ่ง 
2. ชีแ้จงแนวทาง
การด าเนนิงาน
จังหวัดน ารอ่ง

มกีลไกและ
แผนการ
ด าเนนิงาน
รว่มกับ
หน่วยงาน
ภาคเีครอืขา่ย
จังหวัดน ารอ่ง

1. บรูณาการ
การท างาน
รว่มกับภาคี
เครอืขา่ยทัง้
ในประเทศและ
ตา่งประเทศ
โดยด าเนนิการ
ผา่นจังหวัดน า
รอ่ง 
2.ตดิตามและ
รายงานผลการ
ด าเนนิงาน
บรูณาการ
รว่มกับภาคี
เครอืขา่ย

5. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผย
ขอ้มลูสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency : 
OIT) ตามคูม่อืการประเมนิคุณธรรม
และความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) 

- พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการและส่งเสรมิใหทุ้ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศกึษา 
-ยุทธศาสตร์ สป . ที่  6
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

ประชาชนสามารถเข า้ถึงข อ้มูล
ข่าวสารของราชการ หรือขอ้มูลเปิด
ภาครัฐผ่านรูปแบบหรือช่องทาง
ดิจิทั ล  ขณะเดีย วกันป ร ะชาชน
สามารถใชข้อ้มูลเปิดภาครัฐในการ
มสีว่นรว่ม ตดิตาม และตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐได ้

7 F
(30.77)

มคีะแนนผลการ
ด าเนนิงานใน
ระดับD หรอืระดับ
E 

มคีะแนนผล
การด าเนนิงาน
ในระดับ B 
หรอืระดับ C

มคีะแนนผลการ
ด าเนนิงาน
ในระดับ AA 
หรอืระดับ A



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
หนว่ยงำน ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยง
กบันโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  65

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

6. ระดับความส าเร็จในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรักษา
สถาบนัหลักของชาต ิพ.ศ. 2564 - 2570 

- พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการและส่งเสรมิใหทุ้ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศกึษา 
-ยุทธศาสตร์ สป . ที่  6
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับภารกิจ
ของหน่วยงาน ไดม้ีความรู ค้วาม
เขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทความส าคัญ
สถาบันพระมหากษัตรยิเ์ป็นไปอย่าง
ถกูตอ้งเหมาะสม การเทดิพระเกยีรติ
องค์พระมหากษัตริย์และพระบรม
ว ง ศ า นุ ว ง ศ์ โ ด ย ก า ร น ้อ ม น า
แนวพระราชด า ริม าปร ะยุกต์ใช ้

ในชีวติประจ าวัน ตลอดจนมีกลไก
ความรว่มมอืทกุภาคสว่นในการมสีว่น
ร่วมธ ารงรักษาไวซ้ ึ่งความมั่นของ
สถาบนัหลักของชาติ

8 100 1. ด าเนนิการ

ตามกรอบแนว

ทางการด าเนนิงาน 

ในการขับเคลือ่น

แผนปฏบัิตกิารดา้น

การ  ธ ารงรักษา

สถาบันหลักของ

ชาต ิทีก่อง

สง่เสรมิและ

พัฒนาการบรหิาร

การศกึษา

ในภมูภิาค

ก าหนดไดค้รบถว้น

ทกุกจิกรรม

2. รายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม

รปูแบบทีก่อง

สง่เสรมิและ

พัฒนาการบรหิาร

การศกึษา

ในภมูภิาคก าหนด

ไดภ้ายในวันที ่20

ของทกุเดอืน 

ตัง้แตเ่ดอืน

มกราคม -กันยายน

2566

ด าเนนิการไดต้าม
คา่เป้าหมาย
ตัวชีวั้ดผลสัมฤทธิ ์
ตามกรอบแนว
ทางการด าเนนิงาน
ในการขับเคลือ่น
แผนปฏบัิตกิาร
ดา้นการธ ารงรักษา
สถาบันหลักของ
ชาตทิีก่องสง่เสรมิ
และพัฒนาการ
บรหิารการศกึษา
ในภมูภิาค
ก าหนดทกุตัวชีวั้ด

สรปุผลการ
ขับเคลือ่น
แผนปฏบัิตกิาร
ดา้นการธ ารงรักษา
สถาบันหลักของ
ชาต ิประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของ
หน่วยงาน สง่ให ้
กองสง่เสรมิและ
พัฒนาการบรหิาร
การศกึษาใน
ภมูภิาคไดภ้ายใน
วันที ่10 กันยายน
2566



ตวัชีว้ดั
ควำมเชือ่มโยงกบันโยบำย/

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  65

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 

คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

7.  ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการ
สรา้งระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความ
ยั่งยนื

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6 การ
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ /ตวัชีว้ดัสป.

ยกระดบัการบรหิาร
จัดการหน่วยงานตาม
เกณฑก์ารพัฒนา
ระบบราชการ 

4.0 (PMQA 4.0) 
เพือ่มุง่ผล

สมัฤทธิก์ารปฏบิตั ิ
ราชการทีม่ี

ประสทิธภิาพสามารถ
ตอบสนองความ
ตอ้งการอของ
ประชาชน 

5 - ผูบ้รหิาร
หน่วยงานมี
วธิกีารก าหนด
ทศิทาง
องคก์าร 
รองรับพันธกจิ
ปัจจุบัน

ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม 
เพือ่ใหเ้กดิการ
มุง่เนน้พันธกจิ 
การปรับปรงุผล
การด าเนนิการ
การเรยีนรู ้
ระดับองคก์าร
และระดับ
บคุคล

ผูบ้รหิาร
สือ่สาร
ถา่ยทอด
วสิัยทัศน ์
นโยบาย 
เป้าหมาย
สูท่กุกลุม่
ทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้ภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน
เพือ่ใหเ้กดิการ
รับรู ้เขา้ใจ 
และรว่มมอืกัน
ในการ
ด าเนนิการ
จนเกดิผล
ส าเร็จ

8. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการ
ป้องกนัการทจุรติและสรา้งความโปร่งใส 

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6 การ
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ /ตวัชีว้ดัสป.

5 - ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม
เพือ่ให ้
หน่วยงานเป็น
องคก์ารทีม่ี
ความโปรง่ใส 
โดยก าหนด
นโยบายดา้น
ความโปรง่ใส 
ก าหนด
มาตรการ/
แนวทางในการ
สรา้งความ
โปรง่ใสของ
หน่วยงาน และ
มมีาตรการใน
การถา่ยทอดสู่

การปฏบิตัไิปยัง
บคุลากรและ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

มกีารก าหนด
ตวัชีว้ดัในการ
ตดิตาม
ดา้นการป้องกนั
การทจุรติ และ
ความโปรง่ใสใน
การปฏบิตังิาน

หน่วยงานมขีอ้
รอ้งเรยีน/การ
ทกัทว้งจาก
สาธารณะและ
สามารถ
ตอบสนองกลบั/
ชีแ้จงได ้
ทนัทว่งที



ตวัชีว้ดั
ควำมเชือ่มโยงกบันโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ย
ละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  65

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

9. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.3 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic)ความส าเร็จในการ
สรา้งการมสีว่นร่วมของบคุลากร และ
เครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอก 

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตัวชีวั้ด สป.

ยกระดบัการบรหิาร
จัดการหน่วยงาน
ตามเกณฑก์าร

พัฒนาระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 

เพือ่มุง่ผล
สมัฤทธิก์ารปฏบิตั ิ

ราชการทีม่ี
ประสทิธภิาพสามารถ
ตอบสนองความ
ตอ้งการอของ
ประชาชน 

5 - ผูบ้รหิารมแีนวทาง
สือ่สารและสรา้ง
สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ารใหมุ้ง่ผล
สัมฤทธิใ์นการท างาน

มกีลไกการท างาน
รว่มกับเครอืขา่ย
ของหน่วยงาน
ทีอ่ยูภ่ายในสังกดั
สว่นราชการ
เดยีวกัน

มแีนวทางในการ
สรา้งเครอืขา่ย
ใหภ้าคประชาชน 
ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิน่จากองคก์าร
ภายนอกเขา้มามี
สว่นรว่มในการ
ท างาน

10. ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการ
ใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง (Customer
centric)

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตัวชีวั้ด สป.

5 - หน่วยงานมกีาร
ด าเนนิงานคน้หา 
รวบรวม ขอ้มลู
ความตอ้งการ
/ความคาดหวัง
ของผูร้ับบรกิาร
และผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

มผีลการ
วเิคราะห์
ขอ้มลูความ
ตอ้งการ/ความ
คาดหวังของ
ผูร้ับบรกิาร
และ
ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี และมี
แนวทางใน
การจัดการ/
ตอบสนอง
ความตอ้งการ/
ความคาดหวัง
ของทกุกลุม่

มกีารใชผ้ลการ
วเิคราะห์
และแนวทางฯ
มาด าเนนิการ
ตอบสนอง
ความตอ้งการ/
ความคาดหวัง
ของ
ผูร้ับบรกิาร
และผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

11. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการ
จัดท าฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงานตัวชีว้ดั
ตามยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตัวชีวั้ด สป.

5 - มกีารรวบรวมขอ้มลู
ตัวชีวั้ดในระดับ
ยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน 
พรอ้มดว้ยเกณฑ์
การใหค้ะแนน 
คา่เป้าหมาย 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขอบเขตการ
ด าเนนิการหรอื
การวัดผล และ
นยิามศัพทส์ าคัญ
ทีเ่กีย่วขอ้งของทกุ
ตัวชีวั้ด 

น าขอ้มลู
ตัวชีวั้ดมาใชใ้น
การตดิตาม
รายงานและ
ประเมนิผลตาม
ยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน

มกีารจัดท า
ฐานขอ้มลู
ผลการ
ด าเนนิงาน
ตัวชีวั้ด
ตาม
ยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน
ในรปูแบบ
อเิล็กทรอนกิส์



ตวัชีว้ดั
ควำมเชือ่มโยงกบันโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  65

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 

คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

12. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จ
ในการวเิคราะหข์อ้มลูและตวัชีว้ดั
เพือ่แกปั้ญหาในกระบวนการปฏบิตังิาน

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ
/ตัวชีวั้ด สป.

ยกระดบัการบรหิาร
จัดการหน่วยงาน

ตามเกณฑก์ารพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 
เพือ่มุง่ผล

สมัฤทธิก์ารปฏบิตั ิ
ราชการทีม่ี

ประสทิธภิาพสามารถ
ตอบสนองความ

ตอ้งการ
ของประชาชน 

5 - มกีารวเิคราะห์
ผลจากขอ้มลู
และ
ตัวชีวั้ดที่
รวบรวมในทกุ
ระดับ
ของหน่วยงาน

- มกีารบรหิาร
จัดการขอ้มลู 
เปรยีบเทยีบผล
การด าเนนิงาน
กับคา่เป้าหมาย
- มกีลไกทีใ่ชใ้น
การตดิตามงาน 
เพือ่แกไ้ข
ปัญหาของ
กระบวนการ
ตา่ง  ใน
หน่วยงาน

มกีารน าขอ้มลู
ไปแกปั้ญหา 
ปรับปรงุ
กระบวนการ
ส าคัญ   
(Re-active) 
ของหน่วยงาน 
อยา่งนอ้ย 
2 กระบวนงาน

13. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.3 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จ
ในการรวบรวมขอ้มลู สารสนเทศและ
องคค์วามรูข้องหน่วยงานอยา่งเป็น
ระบบ 

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ
/ตัวชีวั้ด สป.

5 - มกีระบวนการ
จัดการความรู ้
ของหน่วยงาน
อยา่งเป็นระบบ

มกีระบวนการ
รวบรวมขอ้มลู 
สารสนเทศ
และองคค์วามรู ้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การท างานอยา่ง
เป็นระบบ

น าขอ้มลู
สารสนเทศ 
และองคค์วามรู ้
ไปใชป้ระโยชน์
ตอ่ยอดการ
เรยีนรูภ้ายใน
หน่วยงาน

14. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.4 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จ
ในการวางแผนการปรับเปลีย่นรูปแบบ
การท างานและการรวบรวมขอ้มลู
มาเป็นระบบดจิทิลัอยา่งเป็นระบบและ
มตีวัวดัการบรรลตุามแผนงานอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ (Planning  of
digitalization) 

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ
/ตัวชีวั้ด สป.

5 - มกีารวเิคราะห์
กระบวนการ
และโอกาสใน
การพฒันา
รปูแบบการ
ท างาน และการ
เตรยีมทรัพยากร
(ระบบ บคุลากร 
งบประมาณ 
เครือ่งมอื ฯลฯ)
เพือ่พรอ้มรับการ
ปรับเปลีย่น
ระบบการท างาน
และการรวบรวม
ขอ้มลูมาเป็น
ระบบดจิทิลั

มแีผนและตวัชีว้ดั
ในการรวบรวม
และการพฒันา
ระบบบรหิาร
จัดการขอ้มลู
สารสนเทศโดย
ใชร้ะบบดจิทิลั

มฮีารด์แวร์
และซอฟทแ์วร์
(Hardware
and Software) 
พรอ้มรองรบัการ
ใชง้านตาม
แผนฯ

รวม 100



ตวัชีว้ดักำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base)



1. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมควำมรว่มมอืดำ้นกำรศกึษำกบัตำ่งประเทศ

ค ำอธบิำย

• โครงกำร/กจิกรรมควำมร่วมมือด้ำนกำรศกึษำกบัต่ำงประเทศ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินความร่วมมือทางดา้นการศึกษากับต่างประเทศ
ภายใตก้รอบความร่วมมือระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ ทั ้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยจัดโครงการ /กิจกรรมในรูปแบบสถานที่ตั ้ง 
(on site) ออนไลน ์(online) และรปูแบบผสม (hybrid) รวมทัง้การสนับสนุนงบประมาณส านักงานและองคก์ารระหวา่งประเทศ ซึง่อยูใ่นความดแูลของส านักความสัมพันธต์า่งประเทศ สป. 

• ขอบเขตกำรประเมนิ : ประเมนิจากจ านวนโครงการ/กจิกรรมความร่วมมอืเพือ่พัฒนาการศกึษาร่วมกับต่างประเทศ ทีเ่กดิขึน้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ทัง้โครงการ
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของหน่วยงาน และกจิกรรมนอกแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยจัดท าสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมที่แสดงใหเ้ห็นถงึประโยชน์ที่ไดร้ับนโยบาย
ดา้นการศกึษาตามยทุธศาสตรช์าตแิละเป้าหมายของกระทรวงศกึษาธกิารเสนอผูบ้รหิาร

• วธิกีำรเก็บขอ้มลู
1. รวบรวมหลักฐานแตล่ะโครงการฯ ของหน่วยงาน
2. จัดเก็บและสรปุผลการด าเนนิงาน
3. รายงานผลการด าเนนิงานเสนอผูบ้รหิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2561 2562 2563 2564 2565

ผลกำรด ำเนนิงำน - -
33 โครงการ/
กจิกรรม

22 โครงการ/
กจิกรรม

42 โครงการ/
กจิกรรม

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

จ านวน 32 โครงการ/กจิกรรม
จ านวน 42 โครงการ/กจิกรรม

1. จ านวน 52 โครงการ/กจิกรรม
2. มเีอกสารทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึประโยชน์
ทีไ่ดรั้บนโยบายดา้นการศกึษา
ตามยทุธศาสตรช์าตแิละเป้าหมายของ
กระทรวงศกึษาธกิาร

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

มีเครือข่ายความร่วมมือและแนวปฏิบัติที่ดี่ ที่มีประสบการณ์
ดา้นการพัฒนาการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้
องคก์ารระหว่างประเทศ ทีส่ามารถน าไปปรับใชใ้นการพัฒนา
การศึกษาเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย
ในระดับมาตรฐานสากล 

เงือ่นไข

- โครงการ/กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  (ตลุาคม 2565 – กันยายน 2566)

น ำ้หนกั

15

ตวัชีว้ดั ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ 
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางพมิพว์รัชญ์ เมอืงนลิ
2. นายจรัิฎฐ ์ แสนด ี

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 122
02 281 0565 ตอ่ 124
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2. รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร/กจิกรรมควำมรว่มมอืกบัตำ่งประเทศ

ค ำอธบิำย

• ควำมพงึพอใจของผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร/กจิกรรมควำมรว่มมอืกบัตำ่งประเทศ หมายถงึ การประเมนิผลความพงึพอใจตอ่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมทีม่ตีอ่การด าเนนิ
ความร่วมมือทางดา้นการศกึษากับต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของหน่วยงานของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายใตก้รอบความร่วมมือ
ระดบัทวภิาค ีพหภุาค ีและองคก์ารระหวา่งประเทศ ทัง้ในระดับภูมภิาคและระดับนานาชาต ิเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพโครงการ/กจิกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ
เกดิผลสมัฤทธิส์งูสดุ โดยจัดโครงการ/กจิกรรมทัง้ในรูปแบบสถานทีต่ัง้ (on site) ออนไลน ์(online)และรูปแบบผสม (hybrid)

• ขอบเขตกำรประเมนิ : การประเมนิผลมอีงคป์ระกอบการประเมนิผล 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นกระบวนการจัดโครงการ/กจิกรรม 2) ดา้นวทิยากร/เจา้หนา้ที ่
3) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และ 4) ดา้นคณุภาพ

• สตูรค ำนวณ             คา่คะแนนเฉลีย่ภาพรวมความพงึพอใจของโครงการ/กจิกรรมทีป่ระเมนิผลความพงึพอใจทัง้หมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2566x20

• วธิกีำรเก็บขอ้มูล
1. รวบรวมหลกัฐานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
2. จัดเก็บและสรุปผลการด าเนนิงาน

3. รายงานผลการด าเนนิงานเสนอผูบ้รหิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2561 2562 2563 2564 2565

ผลกำร
ด ำเนนิงำน - 90.17

95.12
+4.95

86.40
-8.72

92.11
+5.71

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

91.21 93.86 96.92

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการ/กจิกรรมสนับสนุนการ
ด าเนนิความรว่มมอืดา้นการศกึษาทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ เพือ่ยกระดับพัฒนาคณุภาพการศกึษาของไทย
ในระดับมาตรฐานสากล 

เงือ่นไข

ประเมนิจากโครงการ/กจิกรรมทีม่ลีักษณะงานสอดคลอ้งเหมาะทีส่ามารถวัดประเมนิผลและจัดเก็บขอ้มลูได ้

น ำ้หนกั

10

ตวัชีว้ดั ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ 
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางพมิพว์รัชญ์ เมอืงนลิ
2. นายจรัิฎฐ ์ แสนดี

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 122
02 281 0565 ตอ่ 124

12



ค ำอธบิำย

• ทนุฝึกอบรมใหก้บับุคลำกรตำ่งประเทศ หมายถงึ การสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมหลักสตูร “การเสรมิสมรรถนะการสือ่สารระดบัโลกและระหวา่งวฒันธรรมผา่น
การบรูณาการระดบัภมูภิาคเพือ่โลกทีย่ั่งยนื” (Enhancing global and intercultural communication competencies through regional integration for a sustainable 
world) ซึง่เป็นการอบรมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์(Online)

• กลุม่เป้ำหมำย : บคุลากรทางการศกึษาจากกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ จนี ญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 20 คน โดยคดัเลอืกครู หรอืบคุลากร
ทางการศกึษาของประเทศกลุม่เป้าหมาย ทีม่คีวามสนใจเขา้ร่วมการอบรมและสามารถเขา้ร่วมการอบรมไดต้ลอดระยะเวลาของหลักสตูร

• เกณฑก์ำรวดัผลกำรฝึกอบรม ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ระยะเวลาการเขา้ร่วมการฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 และผลการทดสอบหลงัการฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80

น ำ้หนกั

10

ตวัชีว้ดั ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

3. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรจดัฝึกอบรมใหก้บับคุลำกรตำ่งประเทศในประเทศไทย

ขอ้มูลพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2561 2562 2563 2564 2565

ผลกำร
ด ำเนนิงำน

- - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

- เสนอโครงกำรและอนุมตั ิ
หลกัสตูร
- รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
เสนอปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร

ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรผำ่นเกณฑ์
ฝึกอบรมเฉลีย่ไมน่อ้ยกวำ่
รอ้ยละ 85

ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรผำ่นเกณฑ์
ฝึกอบรมเฉลีย่ไมน่อ้ยกวำ่
รอ้ยละ 90 และมกีำรเสนอแนว
ทำงกำรตอ่ยอดควำมรูท้ ีไ่ดจ้ำก
กำรอบรมไปใชป้ระโยชน์

เงือ่นไข

-

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2566

1. เสนอโครงการและอนุมตัหิลกัสตูร
2. จัดโครงการฝึกอบรม
3. ตดิตามการด าเนนิงาน 
4. จัดท าสรปุและรายงานผลการด าเนนิงาน

เสนอผูบ้รหิาร

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร หรอืประชำชนจะไดร้บั

ผูเ้ขา้อบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นวิชาการและ
วัฒนธรรมทีแ่ตกตา่ง หลากหลาย มโีอกาสในการเรยีนรู ้
ภาษาและวัฒนธรรมไทย ประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะ
ดา้นการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรมเพือ่การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในสังคมที่แตกต่าง ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี
ระดบัประชาชน และความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประเทศ

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางภัสศร ี ศริปิระภา
2. นางสาวกนกวรรณ แกวน่ถิน่ภู

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 112
02 281 0565 ตอ่ 111

13



น ำ้หนกั

10

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

4. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรศกึษำตำมปฏญิญำอำเซยีน
วำ่ดว้ยกำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งดำ้นกำรศกึษำใหแ้กเ่ด็กและเยำวชนทีต่กหลน่

ค ำอธบิำย

• วตัถปุระสงคก์จิกรรม : เพือ่สรา้งความตระหนักเกีย่วกบัการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งดา้นการศกึษาของเด็กและเยาวชนทีต่กหลน่ในประเทศไทย แลกเปลีย่นความรู ้
และรับฟังขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการศกึษาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนทีต่กหลน่ ก าหนดกรอบแนว
ทางการด าเนนิงานและจัดกจิกรรมใหบ้รรลเุป้าหมายตามปฏญิญาอาเซยีนวา่ดว้ยการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งดา้นการศกึษาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนทีต่กหลน่

• เด็กและเยำวชนทีต่กหลน่ หมายถงึ เด็กในวยัการศกึษาภาคบงัคบัทียั่งไมไ่ดเ้ขา้เรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เด็กกลุม่เสีย่ง หมายถงึ เด็กทีม่แีนวโนม้วา่จะออก
จากสถานศกึษากลางคนั (กอ่นส าเร็จการศกึษา)

• กลุม่เป้ำหมำย :  ผูแ้ทนหน่วยงานทีจั่ดการศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง หน่วยงานภาครัฐอืน่   และภาคเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการศกึษา 

• กลไกกำรด ำเนนิงำน : ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานผา่นผ่านภาคเีครอืขา่ยตามทีก่ าหนดผ่านการหารอืระหวา่งคณะท างานโครงการฯ
• พืน้ทีก่ารด าเนนิการ : จังหวดัน าร่อง 4 จังหวดั

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2562 2563 2564 2565

ผลกำรด ำเนนิงำน - -

มแีนวทางด าเนนิงาน
เพือ่การจัดการเรยีน
การสอนใหก้บัเด็ก
และเยาวชนทีต่กหลน่
ระดบัพืน้ที ่จ านวน 4 
แหง่ 

แนวทางการด าเนนิการตามกจิกรรมที่
เกีย่วขอ้ง และประเมนิผลการด าเนนิการ
ตามปฏญิญาฯ เสนอผูบ้รหิารใหค้วาม
เห็นชอบกอ่นเสนอทีป่ระชมุเจา้หนา้ที่
อาวโุสดา้นการศกึษาของอาเซยีน (ASEAN
SOM-ED) ภายในเดอืนตลุาคม 2565

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

1. ประชุมคณะกรรมกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่คดัเลอืก
จงัหวดัน ำรอ่ง 
2. ชีแ้จงแนวทำงกำร
ด ำเนนิงำนจงัหวดัน ำรอ่ง

มกีลไกและแผนกำร
ด ำเนนิงำนรว่มกบัหนว่ยงำน
ภำคเีครอืขำ่ยจงัหวดัน ำรอ่ง

1. บูรณำกำรกำรท ำงำนรว่มกบัภำคี
เครอืขำ่ยท ัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศโดยด ำเนนิกำรผำ่น
จงัหวดัน ำรอ่ง 
2. ตดิตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนบูรณำกำรรว่มกบัภำคี
เครอืขำ่ย

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร หรอืประชำชนจะไดร้บั

- หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ชมุชน ประชาชนมคีวามตระหนักรู ้
เกีย่วกับความส าคัญของการจัดการศกึษาใหแ้กเ่ด็กและ
เยาวชนทีต่กหลน่

- การด าเนนิงานการจัดการศกึษาใหแ้กเ่ด็กตกหลน่ใน
จังหวัดน ารอ่งเพือ่เป็นตน้แบบใหแ้กจั่งหวัดอืน่   

เง ือ่นไข :

-

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2566
1) อนุมัตโิครงการ
2) แตง่ตัง้คณะกรรมการ
3) จัดประชมุคณะกรรมการ 
4) จัดการประชมุเชงิปฏบิตักิารร่วมกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง
5) สรุปผลการด าเนนิงานเสนอกระทรวง

เพือ่ด าเนนิการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางกสุมุา นวพันธพ์มิล
2. นางสาวรุง่กานต ์พันธุภ์ักด ี
3. นายธัญชติ ผดงุศภุไลย

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 109, 108, 110 14



ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

5. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 
ตำมคูม่อืกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐั (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) 

ค ำอธบิำย

• ส านักงาน ป.ป.ช. ไดพ้ฒันาเครือ่งมอืการประเมนิเชงิบวกเพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติ และเป็นกลไกในการสรา้งความตระหนักใหห้น่วยงานภาครัฐมกีารด าเนนิงานอยา่งโปรง่ใสและมคีณุธรรม โดยใชช้ือ่วา่ 
“การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไดเ้ริม่ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นตน้มาจนถงึปัจจบุนั

• เกณฑก์ารประเมนิ ITA จ าแนกออกเป็น 10 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่1) การปฏบิตัหินา้ที ่2) การใชง้บประมาณ 3) การใชอ้ านาจ 4) การใชท้รัพยส์นิของราชการ 5) การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 6) คณุภาพการด าเนนิงาน
7) ประสทิธภิาพการสือ่สาร 8) การปรับปรงุระบบการท างาน 9) การเปิดเผยขอ้มลู 10) การป้องกนัการทจุรติ 

• ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ ไดน้ าเกณฑก์ารประเมนิ ITA เฉพาะตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู และตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการทจุรติ ซึง่เป็นการประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัดา้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิระดบัการเผยแพรข่อ้มลูตา่ง   ทีเ่ป็น
ปัจจบุนับนเว็บไซตข์องหน่วยงาน ใหส้าธารณชนไดร้ับทราบ มาเป็นกรอบส าหรับการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

• ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัผลสมัฤทธิจ์ากความสามารถของหน่วยงานในการเผยแพรข่อ้มลูตา่ง   ทีเ่ป็นปัจจบุนับนเว็บไซตข์องหน่วยงานตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA ในประเด็นยอ่ยของตวัชีว้ดัที ่9 และ ตวัชีว้ดัที ่10
ใหส้าธารณชนไดร้ับทราบ 

• ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐดา้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ส าหรับหน่วยงาน ใหใ้ชผ้ลการประเมนิ
ของคณะกรรมการจัดท าเกณฑแ์ละตรวจสรปุผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

• เกณฑค์ะแนนผลการด าเนนิงานแบง่เป็น 7 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบั AA คะแนน 95 – 100  ระดบั A คะแนน 85 – 94.99  ระดบั B คะแนน 75 – 84.99  ระดบั C คะแนน 65 – 74.99  ระดบั D คะแนน 55 – 64.99  
ระดบั E คะแนน 50 – 54.99  ระดบั F คะแนน 0 – 49.99 

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำนในระดบั D 

หรอืระดบั E 

มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำนในระดบั B 

หรอืระดบั C

มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำนในระดบั AA 

หรอืระดบั A

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2563 2564 2565

ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัดา้นการ
เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency : OIT)

- -
F

(30.77)

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการ
หรอืขอ้มลูเปิดภาครัฐผา่นรปูแบบหรอืชอ่งทางดจิทิัล 
ขณะเดยีวกันประชาชนสามารถใชข้อ้มลูเปิดภาครัฐ
ในการมสีว่นรว่ม ตดิตาม และตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐได ้

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางพมิพว์รัชญ์ เมอืงนลิ
2. นายฐติ ิฟอกสันเทยีะ

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 122
02 281 0565 ตอ่ 124
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ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

6. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิำรดำ้นกำรธ ำรงรกัษำสถำบนัหลกัของชำติ
พ.ศ. 2564 - 2570

ค ำอธบิำย

• คณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตเิห็นชอบแนวทางการรกัษาความมัน่คงสถาบนัหลกัของชาต ิภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ ตามที ่
สภาความมัน่คงแหง่ชาตเิสนอ เพือ่เป็นกรอบทศิทางการด าเนนิงานของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ ซึง่ตอ่มาส านักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาตไิดด้ าเนนิการทบทวน
แนวทางดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) และนโยบายระดบัชาตอิืน่   ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น “แผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570” 

• แผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570 มเีป้าหมายเพือ่ให ้ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการน าแนวพระราชด ารมิา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั การเทดิพระเกยีรตอิงคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละพระบรมราชวงศเ์ป็นไปอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการธ ารงรักษาไวซ้ ึง่ความมัน่คงยั่งยนืของสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และ
กลไกในการธ ารงรกัษาสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์มคีวามเขม้แข็ง 

• แนวทางด าเนนิการ ประกอบดว้ย 4 แนวทาง ไดแ้ก ่1) การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทและความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตรยิต์อ่สงัคมไทย  2) การนอ้มน าแนวพระราชด าร ิและผลส าเร็จของ
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารไิปขบัเคลือ่นและขยายผลสูป่ระชาชนในทกุภาคสว่น 3) เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการด าเนนิงานและกลไกการธ ารงรกัษาสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และ 4) การเสรมิสรา้งการบรหิาร
จัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ

• กระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารฯ ตามแนวทางที ่1 โดยด าเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การปรับปรงุหลกัสตูรการจัดการเรยีนการสอน การปรับปรงุคูม่อืครใูนสว่น
ของสาระการเรยีนรูท้ ีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์การขบัเคลือ่นการด าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารหิลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการจติอาสาพฒันาคณุภาพชวีติเพือ่ความสขุ
ของประชาชน เป็นตน้ และเป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในแนวทางด าเนนิการที ่2 - 4

• ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัผลสมัฤทธิจ์ากความสามารถของหน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทีต่ัง้ในสว่นกลางและศนูยป์ระสานงานและบรหิารการศกึษาจังหวดัชายแดนภาคใตก้ารในการด าเนนิการ
สง่เสรมิ สนับสนุน ก ากบั ตดิตามและรายงานผลการด าเนนิงานการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570 ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัพืน้ที ่โดยมกีองสง่เสรมิและพฒันาการ
บรหิารการศกึษาในภมูภิาคเป็นหน่วยงานหลกัในการสง่เสรมิ สนับสนุน ก ากบัและตดิตามการด าเนนิงานในเรือ่งดงักลา่ว 

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2563 2564 2565

ระดบัความส าเร็จในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร
ดา้นการธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 
2564 - 2570

- -
เป้าหมายขัน้สงู

(100)

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอื
ประชำชนจะไดร้บั

บุคลากร นักเรยีน นักศกึษา และประชาชน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กับภารกจิของหน่วยงาน ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับ
บทบาทความส าคัญสถาบันพระมหากษัตรยิเ์ป็นไปอย่าง
ถกูตอ้งเหมาะสม การเทดิพระเกยีรตอิงคพ์ระมหากษัตรยิ์
และพระบรมวงศานุวงศ ์โดยการนอ้มน าแนวพระราชด าริ
มาประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวัน ตลอดจนมีกลไกความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมธ ารงรักษาไว ้
ซ ึง่ความมั่นของสถาบันหลักของชาติ

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวสปุราณี  ค ายวง
2. วา่ที ่ร.ต. อนุวัฒน ์นกเทศ

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 102

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

1. ด าเนนิการตามกรอบแนวทางการด าเนนิงาน 

ในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นการ   

ธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิทีก่อง

สง่เสรมิและพฒันาการบรหิารการศกึษา

ในภมูภิาคก าหนดไดค้รบถว้นทกุกจิกรรม

2. รายงานผลการด าเนนิงานตามรปูแบบที่

กองสง่เสรมิและพฒันาการบรหิารการศกึษา

ในภมูภิาคก าหนดไดภ้ายในวนัที ่20 ของ

ทกุเดอืน ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม – กนัยายน

2566

ด าเนนิการไดต้ามคา่เป้าหมายตวัชีว้ดั

ผลสมัฤทธิ ์ตามกรอบแนวทางการ

ด าเนนิงานในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร

ดา้นการธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาตทิี่

กองสง่เสรมิและพฒันาการบรหิารการศกึษา

ในภมูภิาคก าหนดทกุตวัชีว้ดั

สรปุผลการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นการ

ธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน สง่ให ้

กองสง่เสรมิและพฒันาการบรหิารการศกึษา

ในภมูภิาคไดภ้ายในวนัที ่10 กนัยายน 2566
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ตวัชีว้ดักำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) 



7. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งระบบกำรน ำองคก์ำรทีส่รำ้งควำมย ัง่ยนื

ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การน าองคก์าร ประเด็นที ่1.1 ระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความยั่งยนื
เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 1 การน าองคก์าร เป้าหมาย เพือ่ใหร้ะบบการน าองคก์ารของสว่นราชการมุง่เนน้สมัฤทธผิลและสรา้งความย่ังยนืใหก้บัองคก์าร โดยสว่นราชการก าหนดวสิยัทศันแ์ละ
แผนยทุธศาสตรท์ีน่ าไปสูก่ารบรรลพัุนธกจิและสอดรับกบัยุทธศาสตรช์าต ิก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการป้องกนัทจุรติและการสรา้งความ
โปร่งใส สรา้งสภาพแวดลอ้มภายในทีมุ่ง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมและการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัเครอืขา่ย ตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนนิการของสว่นราชการและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ (ดว้ยกลไกของเทคโนโลยดีจิทิลั) โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม
และมุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธท์ีน่ าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร์

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566

ผลกำรด ำเนนิงำน 0 - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

ผูบ้รหิารหน่วยงานมวีธิกีารก าหนด
ทศิทางองคก์าร รองรับพันธกจิ
ปัจจุบัน

ผูบ้รหิารสรา้งสภาพแวดลอ้ม เพือ่ใหเ้กดิ
การมุง่เนน้พันธกจิ การปรับปรงุผลการ
ด าเนนิการ การเรยีนรูร้ะดับองคก์ารและ
ระดับบคุคล

ผูบ้รหิารสือ่สารถา่ยทอดวสิัยทัศน ์
นโยบาย เป้าหมาย สูท่กุกลุม่
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
หน่วยงานเพือ่ใหเ้กดิการรับรู ้เขา้ใจ 
และรว่มมอืกันในการด าเนนิการ
จนเกดิผลส าเร็จ

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวสปุราณี  ค ายวง
2. นายจริัฎฐ ์ แสนด ี
3. วา่ที ่ร.ต. อนุวัฒน ์นกเทศ

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 124
02 281 0565 ตอ่ 102

18



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การน าองคก์าร ประเด็นที ่1.2 การป้องกนัการทจุรติและสรา้งความ
โปร่งใส เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 1 การน าองคก์าร เป้าหมาย เพือ่ใหร้ะบบการน าองคก์ารของสว่นราชการมุง่เนน้สมัฤทธิผ์ลและสรา้งความย่ังยนืใหก้บัองคก์าร โดยสว่นราชการก าหนดวสิยัทศันแ์ละ
แผนยทุธศาสตรท์ีน่ าไปสูก่ารบรรลพัุนธกจิและสอดรับกบัยุทธศาสตรช์าต ิก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการป้องกนัทจุรติและการสรา้งความ
โปร่งใส สรา้งสภาพแวดลอ้มภายในทีมุ่ง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมและการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัเครอืขา่ย ตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนนิการของสว่นราชการและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ (ดว้ยกลไกของเทคโนโลยดีจิทิลั) โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม
และมุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธท์ีน่ าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร์

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

ผูบ้รหิารสรา้งสภาพแวดลอ้ม
เพือ่ใหห้น่วยงานเป็นองคก์ารทีม่ี
ความโปรง่ใส โดยก าหนดนโยบาย
ดา้นความโปรง่ใส ก าหนด
มาตรการ/แนวทางในการสรา้ง
ความโปรง่ใสของหน่วยงาน และมี
มาตรการในการถา่ยทอดสูก่าร
ปฏบัิตไิปยังบคุลากรและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

มกีารก าหนดตัวชีวั้ดในการตดิตาม
ดา้นการป้องกันการทจุรติ และความ
โปรง่ใสในการปฏบัิตงิาน

หน่วยงานมขีอ้รอ้งเรยีน/การทักทว้งจาก
สาธารณะและสามารถตอบสนองกลับ/
ชีแ้จงไดท้ันทว่งที

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางพมิพว์รัชญ์ เมอืงนลิ
2. นายฐติ ิฟอกสันเทยีะ

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 122
02 281 0565 ตอ่ 124

8. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรป้องกนักำรทจุรติและสรำ้งควำมโปรง่ใส

19

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566

ผลกำรด ำเนนิงำน เป้าหมายขัน้ตน้
(50)

- -



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การน าองคก์าร ประเด็นที ่1.3 การมุง่เนน้ผลสมัฤทธิผ์า่นการสรา้ง
การมสีว่นร่วมของบคุลากรและเครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอก เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 1 การน าองคก์าร เป้าหมาย เพือ่ใหร้ะบบการน าองคก์ารของสว่นราชการมุง่เนน้สมัฤทธผิลและสรา้งความย่ังยนืใหก้บัองคก์าร โดยสว่นราชการก าหนดวสิยัทศันแ์ละ
แผนยทุธศาสตรท์ีน่ าไปสูก่ารบรรลพัุนธกจิและสอดรับกบัยุทธศาสตรช์าต ิก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการป้องกนัทจุรติและการสรา้งความ
โปร่งใส สรา้งสภาพแวดลอ้มภายในทีมุ่ง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมและการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัเครอืขา่ย ตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนนิการของสว่นราชการและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ (ดว้ยกลไกของเทคโนโลยดีจิทิลั) โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม
และมุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธท์ีน่ าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร์

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

ผูบ้รหิารมแีนวทางสือ่สารและสรา้ง
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร
ใหมุ้ง่ผลสัมฤทธิใ์นการท างาน

มกีลไกการท างานรว่มกับเครอืขา่ยของ
หน่วยงานทีอ่ยูภ่ายในสังกัดสว่นราชการ
เดยีวกัน

มแีนวทางในการสรา้งเครอืขา่ยใหภ้าค
ประชาชน ภาคเอกชน และทอ้งถิน่จาก
องคก์ารภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการ
ท างาน

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวสปุราณี  ค ายวง
2. นายจริัฎฐ ์ แสนด ี
3. วา่ที ่ร.ต. อนุวัฒน ์นกเทศ

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 124
02 281 0565 ตอ่ 102

9. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งกำรมสีว่นรว่มของบคุลำกร และเครอืขำ่ยท ัง้ภำยในและภำยนอก

20

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566

ผลกำรด ำเนนิงำน เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

- -



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเด็นที ่3.1 
ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีท่นัสมัยเพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการใหบ้รกิารและการเขา้ถงึ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการบรกิารประชาชนทีท่นัสมัยรวดเร็ว
และเขา้ถงึในทกุระดบั เพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ และความตอ้งการเฉพาะบคุคล
ซึง่สามารถออกแบบได ้(Personalized Service) วางแผนเชงิรุกในการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ปัจจบุนั
และอนาคต มกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว และสรา้งสรรค ์โดยปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน สง่ผลตอ่ความพงึพอใจ สรา้งความ
ร่วมมอืของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

หน่วยงานมกีารด าเนนิงานคน้หา
รวบรวม ขอ้มลูความตอ้งการ
/ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และมแีนวทางในการ
จัดการ/ตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของทกุกลุม่

มกีารใชผ้ลการวเิคราะหแ์ละแนวทางฯ
มาด าเนนิการตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางกสุมุา  นวพันธพ์มิล
2. นายธัญชติ  ผดงุศภุไลย

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 112
02 281 0565 ตอ่ 124
02 281 0565 ตอ่ 111

10. ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรใชข้อ้มลูและสำรสนเทศเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรทีแ่ตกตำ่ง (Customer centric)

21

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566

ผลกำรด ำเนนิงำน เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

- -



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.1 การใชข้อ้มลู
ในการก าหนดตวัวดัเพือ่ตดิตามงานและการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มาก าหนดตวัวดัทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ในระดบั
ปฏบิตักิารและระดบัยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์าร รวมทัง้การสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตวัวดั เพือ่การแกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา และเชงิรุก มกีารใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล
ในเชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รับเป็นดจิทิลัเต็มรูปแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได ้

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีารรวบรวมขอ้มลูตัวชีวั้ดในระดับ
ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 
พรอ้มดว้ยเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
คา่เป้าหมาย ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขอบเขตการด าเนนิการหรอื
การวัดผล และนยิามศัพทส์ าคัญ
ทีเ่กีย่วขอ้งของทกุตัวชีวั้ด 

น าขอ้มลูตัวชีวั้ดมาใชใ้นการตดิตาม
รายงานและประเมนิผลตามยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน

มกีารจัดท าฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงาน
ตัวชีวั้ดตามยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางภัสศร ี ศริปิระภา
2. นายจริัฎฐ ์ แสนด ี
3. นางสาวกนกวรรณ แกวน่ถิน่ภู

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 112
02 281 0565 ตอ่ 124
02 281 0565 ตอ่ 111

11. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนตวัชีว้ดัตำมยทุธศำสตรข์องหนว่ยงำน 

22

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566

ผลกำรด ำเนนิงำน - - -



ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางภัสศร ี ศริปิระภา
2. นายจรัิฎฐ ์ แสนด ี
3. นางสาวกนกวรรณ แกวน่ถิน่ภู

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 112
02 281 0565 ตอ่ 124
02 281 0565 ตอ่ 111

ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.2 การวเิคราะห์
ผลจากขอ้มลู และตวัวดั เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาและแกไ้ขปัญหา  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มาก าหนดตวัวดัทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ในระดบั
ปฏบิตักิารและระดบัยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์าร รวมทัง้การสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตวัวดั เพือ่การแกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา และเชงิรุก มกีารใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล
ในเชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รับเป็นดจิทิลัเต็มรูปแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได ้

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและ
ตัวชีวั้ดทีร่วบรวมในทกุระดับ
ของหน่วยงาน

- มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู เปรยีบเทยีบ
ผลการด าเนนิงานกับคา่เป้าหมาย

- มกีลไกทีใ่ชใ้นการตดิตามงาน 
เพือ่แกไ้ขปัญหาของกระบวนการตา่ง 
ในหน่วยงาน

มกีารน าขอ้มลูไปแกปั้ญหา ปรับปรงุ
กระบวนการส าคัญ   (Re-active) 
ของหน่วยงาน อยา่งนอ้ย 
2 กระบวนงาน

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

12. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรวเิครำะหข์อ้มลูและตวัชีว้ดัเพือ่แกป้ญัหำในกระบวนกำรปฏบิตังิำน

23

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566

ผลกำรด ำเนนิงำน - - -



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.3 การจัดการ
ความรู ้และใชอ้งคค์วามรูเ้พือ่เรยีนรู ้พัฒนาแกปั้ญหา และสรา้งนวตักรรม  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มาก าหนดตวัวดัทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ในระดบั
ปฏบิตักิารและระดบัยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์าร รวมทัง้การสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตวัวดั เพือ่การแกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา และเชงิรุก มกีารใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล
ในเชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รับเป็นดจิทิลัเต็มรูปแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได ้

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีระบวนการจัดการความรู ้
ของหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ

มกีระบวนการรวบรวมขอ้มลู สารสนเทศ
และองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการท างาน
อยา่งเป็นระบบ

น าขอ้มลูสารสนเทศ และองคค์วามรู ้
ไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการเรยีนรูภ้ายใน
หน่วยงาน

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

13. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรรวบรวมขอ้มลู สำรสนเทศ และองคค์วำมรูข้องหนว่ยงำนอยำ่งเป็นระบบ 

24

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566

ผลกำรด ำเนนิงำน เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

- -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางภัสศร ี ศริปิระภา
2. นายจริัฎฐ ์ แสนด ี
3. นางสาวกนกวรรณ แกวน่ถิน่ภู

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 112
02 281 0565 ตอ่ 124
02 281 0565 ตอ่ 111



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.4 การบรหิาร
จัดการขอ้มลู สารสนเทศ และปรับระบบการท างานใหเ้ป็นดจิทิลั  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มาก าหนดตวัวดัทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ในระดบั
ปฏบิตักิารและระดบัยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์าร รวมทัง้การสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตวัวดั เพือ่การแกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา และเชงิรุก มกีารใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล
ในเชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รับเป็นดจิทิลัเต็มรูปแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได ้

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีารวเิคราะหก์ระบวนการ
และโอกาสในการพัฒนารปูแบบ
การท างาน และการเตรยีม
ทรัพยากร (ระบบ บคุลากร 
งบประมาณ เครือ่งมอื ฯลฯ)
เพือ่พรอ้มรับการปรับเปลีย่น
ระบบการท างานและการรวบรวม
ขอ้มลูมาเป็นระบบดจิทิัล

มแีผนและตัวชีวั้ดในการรวบรวมและ
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการขอ้มลู
สารสนเทศโดยใชร้ะบบดจิทิัล

มฮีารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์(Hardware
and Software) พรอ้มรองรับการใชง้าน
ตามแผนฯ

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

14. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.4 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรวำงแผนกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรท ำงำนและกำรรวบรวมขอ้มลูมำเป็นระบบดจิทิลั
อยำ่งเป็นระบบและมตีวัวดักำรบรรลตุำมแผนงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ (Planning of digitalization)

25

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2564 2565 2566

ผลกำรด ำเนนิงำน เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

- -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางภัสศร ี ศริปิระภา
2. นายจริัฎฐ ์ แสนด ี
3. นางสาวกนกวรรณ แกวน่ถิน่ภู

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 112
02 281 0565 ตอ่ 124
02 281 0565 ตอ่ 111
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