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                                                             ส่วนที่ 6 
                    การก ากับ ติดตาม วดัประเมนิผลและการสรุป วิเคราะห์ผล 
 
                       การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่ส าคัญขององค์กรที่ท าให้ทรัพยากรบุคคล
มีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างสมประสบการณ์ สู่สมรรถนะที่พึงประสงค์ และน าสู่การเปลี่ยนแปลงที่
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลการด าเนินกิจการองค์กรให้ส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่ก าหนด และจะส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร
ต่อภาครัฐ  ดังนั้น  การก ากับ ติดตาม การวัดประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการสรุป
วิเคราะห์ รายงานผลจึงเป็นสิ่งที่องค์กรจ าเป็นจะต้องมี 
 

1. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 

  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 

  1.1.  การติดตามผลความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรม (Progressive 
Monitoring and Satisfaction)   เป็นการก ากับ ติดตาม วัดประเมินผลเพ่ือทราบว่าการด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้วหรือไม่  
รวมทั้งเป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 
จัดขึ้น 

  1.2. การก ากับ ติดตามที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Curve)  เป็นการก ากับ ติดตาม วัดประเมินผลความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงการพัฒนา
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในเรื่องความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และทัศนคติ      โดยสามารถท าการวัดประเมินผลได้ทั้งลักษณะของการวัดผล หรือทดสอบภายหลัง
กิจกรรมการพัฒนาทันที และลักษณะของการวัดหรือประเมินผลจากการปฏิบัติงานภายหลังจากท่ีผ่านการ
พัฒนาไปแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบวิธีการแตกต่างไปตามเนื้อหาสาระที่ได้ท าการพัฒนา 
   ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
ได้ใช้ประเภทการก ากับติดตาม วัดประเมินผลในประเภทที่ 1 คือ การติดตามผล 
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรม (Progressive Monitoring and Satisfaction)  
เป็นหลัก และเสริมด้วยประเภทที่ 2  ด้วยการประเมินความดีความชอบ ฯ   
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2. ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม วัดประเมินผล 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้วางรูปแบบในการด าเนินงาน  
การก ากับติดตาม วัดประเมินผลกิจกรรมการด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนที่
ความคิด 
(Mind Map) 
   
  
   

 

 

   

 

 

 

 

 

จากแผนที่ความคิด ขยายในรายละเอียด ได้ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวัดประเมินผลก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
    ในทุกครั้ง  เพ่ือ 
  1.1. สรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์หรือไม่ 
  1.2. วัดประเมินผลองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวทรัพยากรบุคคลก่อนเริ่มกิจกรรม เพ่ือน าข้อมูลฐาน 
                 สู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กิจกรรมการพัฒนา 
                 บรรลุเป้าประสงค์ 
  1.3. วัดประเมินผลองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมพัฒนาหลังเสร็จสิ้น 
                 หลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐาน การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นไปตาม 
                 เป้าหมายของกิจกรรมพัฒนา 
 

กจิกรรมพฒันา 

ทีจั่ดขึน้ 

ทดสอบก่อนเร่ิมกิจกรรม 

(วดัความรู้เดิมที่มีอยู)่ 

ทดสอบหลงัเร่ิมกิจกรรม 

(วดัความรู้ที่ได้รับ) 

วดัความ

พงึพอใจ

ในการเข้า

ร่วม 

 ทรัพยากรบคุคล 

ท่ีผ่านการพฒันา 

ในแตล่ะกิจกรรม 

 

พฤติกรรม

กระบวนการท างาน

ก่อนการพฒันา 

พฤติกรรมกระบวนการ

ท างานหลงัการพฒันา 

(สงัเกตของ

ผู้บงัคบับญัชา) 

แผนพฒันารายบคุคล(ID-Plan)  

ของทรัพยากรบคุคล หรือ 

ข้อตกลงร่วม (MOU) 

การประเมิน 

ความดีความชอบ 

ปีละ 2 ครัง้ 

การนิเทศ ติดตาม 

การCoach อื่นๆ 

 

 

 

 

ทรัพยากรบคุคลมืออาชีพ  

และความมัน่คงในวิชาชีพ 

องค์กรมมีาตรฐาน 

การวัดประเมินผล ก ากับ ติดตามทรัพยากรบุคคล 
มี 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนา และการติดตาม 
นิเทศ แนะน า 

การติดตาม นิเทศ แนะน า การพัฒนาทรัพยากร 
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  1.4. การจัดประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและการบริหารจัดการกิจกรรม 
                ตลอดจนความต้องการ ปัญหาอุปสรรค์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
2. การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปรับประยุกต์และใช้ประโยชน์ 
  2.1. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ สังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนา 
เพ่ือน าสู่หาความร่วมมือ เพื่อการสร้างและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   2.2. การนิเทศ ติดตาม แนะน า และการสอน Coach   เป็นระบบหรือ กระบวนการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ ติดตามผลการน า
องค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลเพื่อให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
  2.3. การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (ID-Plan) ของทรัพยากรบุคคลในองค์กร หรือข้อตกลงร่วม
(MOU) เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลทุกคนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมถึงเป้าหมาย
ความส าเร็จขององค์กรที่เป็นเป้าประสงค์ที่ต้องการ ตลอดจนการก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ชัดเจนของงาน
ที่รับผิดชอบ สู่การวัดประเมินที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
  2.4. การประเมินความดีความชอบขององค์กร โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ได้มาจากข้อหารือร่วมที่
บุคลากรร่วมกับพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ท าให้
ทรัพยากรบุคลมีความพึงพอใจ มีขวัญก าลังใจและความมั่นคงในวิชาชีพ 
 

3.เครื่องมอืก ากับ ตดิตาม และวัดประเมินผล 

 
   เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับ ติดตาม และวัดประเมินผล ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2  มีดังนี้ 
  3.1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
  3.2. แบบวัดประเมินก่อนการพัฒนา 
  3.3. แบบวัดประเมินหลังการพัฒนา 
  3.4. แบบสังเกตพฤติกรรมทรัพยากรบุคคล 
  3.6. แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล 
  3.7. แบบแผนพัฒนารายบุคคล  (ID-Plan) 
  3.8. แบบประเมินความดีความชอบ 
 
โดยมีตัวอย่างดังนี้... 
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 ค าชี้แจง : เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลฐานความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสร้างและ 
                การท างานเป็นทีม  เพ่ือพัฒนางานของบุคลากร และองค์ความรู้ในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 
                การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาสร้างคุณภาพงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน  
                  คือ 
              ส่วนท่ี 1 คือ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการท างานเป็นทีม 
              ส่วนท่ี 2 คือ ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และ 
                                       การน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
ส่วนที่ 1 คือ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการท างานเป็นทีม (กรอกในช่องที่ตรงกันแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
                ของท่าน) 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

1 การท างานของเราไม่จ าเป็นต้องเป็นอัจฉริยะ ไม่จ าเป็นต้องเหนือ
คนอ่ืนแต่ขอให้ท างานร่วมกับเขาได้ 

    

2 การท างานเป็นทีม จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสรา้ง
ความส าเร็จได้มากกว่าการเก่ง เร่งท าคนเดียว 

    

3 การสร้างทีมงาน ต้องใช้เวลา ใช้กระบวนการสื่อสาร ความเข้าใจ
ที่ตรงกัน และความสามัคคีของบุคลากร  จึงจะน าสู่การสรา้ง
ทีมงานคุณภาพ 

    

4 ทีมงานคุณภาพ คือ  ความเข้าใจวตัถุประสงค์  แบ่งบทบาท
หน้าท่ีที่ชัดเจน มีความพึงพอใจในบทบาทหน้าท่ี สู่การท างาน
ร่วมกันตามกรอบภารกิจงาน 

    

5 ทีม คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนร่วมกันท างานเพื่อให้งานท่ีรับ
มอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสมาชิกต้องเสยีสละ มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน มีความผูกพันและการใหค้วามร่วมมือกัน  
ตลอดจนร่วมชื่นชมกับภาพความส าเรจ็ของงาน 

    

6 ทีม คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คน ท่ีมีแนวคิด เธอต้องเหมือนฉัน และท า
ตามที่ฉันบอกได ้

    

7 ฉันเข้าใจความต่างที่เธอเป็น แต่เราร่วมงานกันได้เสมอ เพราะเรา
มีเป้าหมายร่วมกันคืองานบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนด 

    

8 ทีมงานของฉัน คือ แบ่งบทบาทหน้าท่ีไปแล้วก็ท าไป ใครพลาด
ตรงจุดไหนก็ต้องเตม็ใจท่ีจะต้องรบัผิดชอบกันเอาเอง เพราะเรา
แบ่งกันชัดเจนแล้ว 

    

9 ฉันและเธอ เราต้องร่วมกันศึกษารายละเอียดงานก่อน แล้วเอามา
คุยกันว่าตรงกันไหม แล้วเราจะท าอย่างไรให้งานบรรลผุล  

    

แบบวดัประเมินผลองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะการสร้างทีมงาน เพื่อพฒันางาน/องค์กรสูค่ณุภาพ เป็นไปตาม

มาตรฐานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.สงขลา เขต 2 ก่อนการเข้าหลักสูตรการอบรมพัฒนา 
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กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

 เราแบ่งงานกันท านะเธอเก่งเรื่องนี้ ฉันพอท าเรื่องนี้ได้  เราค่อย 
ๆ ท างานงานนี้ไป  ผิดตรงไหนเราร่วมกันแก้ไขร่วมกัน ฉันว่างาน
เราต้อง Work แน่นอน 
 

10 ความชัดเจนของกระบวนการท างาน การสื่อสาร บรรยากาศของ
การท างาน การยอมรับข้อแตกต่างของบุคคล ความมีระเบียบ
วินัยของสมาชิก ล้วนเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นของการสร้างทีมงาน
คุณภาพ 

    

      
ส่วนท่ี 2  ความรูค้วามเข้าใจในเกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
           (กรอกในช่องที่ตรงกันแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจของท่าน) 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุ
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 

1 เกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) เป็น
แนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อยกระดบัคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์กรไปสู่
มาตรฐานระดับสากล 

    

2 PMQA ก็คือ การน าหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการสู่
องค์กรที่เป็นเลิศ 

    

3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคัญขององค์กร และเกณฑค์ุณภาพ
การบริหารจัดการจ านวน 6 หมวด 
 

    

4 วิสัยทัศน์  เป็นเป้าหมายระดับสูงขององค์กรและเป็นแนว
ทางการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

    

5 บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานไมจ่ าเป็นจะต้องเรียนรู้ท าความเข้าใจPMQA
ทั้งหมดเพียงแต่เข้าใจในหมวดหนึง่หมวดใดที่เกี่ยวข้องกับภารกจิ
งานท่ีตนเองรับผิดชอบก็พอ 

    

6 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทีเ่ป็นเลิศ ซึ่งเป็นนโยบายหลัก
ของ สพป.สงขลา เขต 2 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรรู้ ท า
ความเข้าใจ PMQA และการเชื่อมโยงกระบวนการทั้ง 6 หมวด 
เพื่อบูรณาการและการสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ 

    

7 เกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) เป็นส่วน
หนึ่งของเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่ สพฐ.
ก าหนดให้ สพป.ในสังกัดถือปฏิบตัิ 

    

8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ระหว่างกลุ่ม/หน่วย เป็น
ส่วนหน่ึงของเครื่องมือการจัดการความรู้(KM) และการจดัการ
ความรู้เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญที ่
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

ท าให้การด าเนินงานตามเกณฑ์พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐบรรลุผล 

9 การวางแผนเป็นบทหน้าท่ีที่บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานทุกคนในองค์กร
ควรเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการระดมแนวคิด เพื่อให้เป้าหมาย
ขององค์กรบรรลผุล 

    

10 การวัดความพึงพอใจ ควรวัดกับผูร้ับบริการอย่างเดียว เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนางาน 

    

                 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมลู 
                        ข้อมูลที่ได้รับจะใช้เป็นข้อมูลฐานในการวางแผน จัดกระบวนการสร้างความรูค้วามเข้าใจของวิทยากร 

 

 
 

 

 ค าชี้แจง : เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลฐานความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสร้างและ 
                การท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนางานของบุคลากร และองค์ความรู้ในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 
                การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาสร้างคุณภาพงานแบ่งเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 คือ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการท างานเป็นทีม 
 ส่วนท่ี 2 คือ ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) การน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
ส่วนที่ 1 คือ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการท างานเป็นทีม (กรอกในช่องที่ตรงกันแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจท่าน) 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

1 การท างานของเราไม่จ าเป็นต้องเป็นอัจฉริยะ ไม่จ าเป็นต้องเหนือ
คนอ่ืนแต่ขอให้ท างานร่วมกับเขาได้อย่างมีความสุข และงาน
บรรลผุล ถือเป็นทีมงานท่ีมีคุณภาพ 

    

2 การท างานเป็นทีม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสรา้ง
ความส าเร็จได้มากกว่าการเก่ง เร่งท าคนเดียว  ถือเป็นการได้ใจ
เพื่อนร่วมงานและท างานอย่างมคีวามสุข 

    

3 Yes! We can do ในกิจกรรมที่รว่มกันท า ถือเป็นกระบวนการ
สร้างทีมงานคณุภาพให้กับองค์กร 

    

4 Learning Indoor Games เป็นกิจกรรมที่เราร่วมกันเล่น เพื่อ
เรียนรู้กระบวนการสร้างทีมงาน อย่างง่าย ๆ ซึ่งฉันมั่นใจว่าจะ
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้แน่นอน เพราะมันท าให้ฉันมี
ความสุขกับการท างานมากกว่าเดมิ 

    

แบบวดัประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะการสร้างทีมงาน เพือ่พฒันางาน/องค์กรสูค่ณุภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน 

ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.สงขลา เขต 2 หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

5 ความหมายของ “ทีม คือ บุคคลตัง้แต่ 2 คนร่วมกันท างานเพื่อให้
งานท่ีรับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์” ฉันเข้าใจ.... แต่ฉันว่า  
ถึงแม้งานนั้น ๆ เป็นจะเป็นงานท่ีท าประจ า(lutein)ท่ีฉันท าคน
เดียว ..แต่ฉันกส็ามารถพัฒนางานผลงานได้จากการร่วมปรึกษา 
หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม/หน่วยได้  
ซึ่งน่ีก็คือการสร้างทีมงาน หรือ เครือข่ายทีมงานคุณภาพได้
เหมือนกัน 

    

6 ทีม คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คน ท่ีมีแนวคิด เธอต้องเหมือนฉัน และท า
ตามที่ฉันบอกได ้

    

7 ฉันเข้าใจ และยอมรับความต่างท่ีเธอเป็น..... เราร่วมงานกันได้
เสมอ เพราะเรามีเป้าหมายร่วมกนัคืองานบรรลผุล  สามารถ
สร้างคณุภาพการให้บริการไดเ้ป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 

    

8 ทีมงานของฉัน คือ แบ่งบทบาทหน้าท่ีไปแล้วก็ท าไป ใครพลาด
ตรงจุดไหนก็ต้องเตม็ใจท่ีจะต้องรบัผิดชอบกันเอาเอง เพราะเรา
แบ่งกันชัดเจนแล้ว 

    

9 ฉันและเธอ เราต้องร่วมกันศึกษารายละเอียดงานก่อน แล้วเอามา
คุยกันว่าตรงกันไหม แล้วเราจะท าอย่างไรให้งานบรรลผุล  เรา
แบ่งงานกันท านะเธอเก่งเรื่องนี้ ฉันพอท าเรื่องนี้ได้  เราค่อย ๆ 
ท างานงานนี้ไป  ผิดตรงไหนเราร่วมกันแก้ไขร่วมกัน ฉันว่างาน
เราต้อง Work แน่นอน 

    

10 กิจกรรม Walk Rally Outing Game  และกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ี 
สพป.สงขลา เขต 2 จัดขึ้นในครั้งนี้  เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม
ให้ฉันมั่นใจ เปิดใจยอมรับที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทียบเคยีง
ประสบการณ์จากคนอ่ืน ๆ เพื่อน ามาพัฒนางาน และที่ส าคัญ ฉัน
ได้เพื่อนท่ีรู้ใจไปกันได้เพิ่มขึ้น 

    

11 ฉันอยากให้มีการจดักิจกรรมพัฒนา ส่งเสรมิคณุภาพในลักษณะนี้     
 
ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และการน าไปใช้ในการ 
            พัฒนางานที่ได้รับจากวิทยากรในครั้งนี้ (กรอก ในช่องท่ีตรงกับแนวความคิด ความรู้ที่ได้รับ) 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุ
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 

1 เกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) เป็น
แนวทางในการประเมินองค์กร และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

    

2 PMQA ก็คือ การน าหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการสู่
องค์กรที่เป็นเลิศ 

    

3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคัญขององค์กร และเกณฑค์ุณภาพ
การบริหารจัดการจ านวน 6 หมวด 
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   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2563 
 

 
Human Resource Development Plan : HR2560 -2563@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  : สพป.สงขลา เขต 2 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

4 วิสัยทัศน์  เป็นเป้าหมายระดับสูงขององค์กรและเป็นแนว
ทางการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

    

5 บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานไมจ่ าเป็นจะต้องเรียนรู้ท าความเข้าใจPMQA
ทั้งหมดเพียงแต่เข้าใจในหมวดหนึง่หมวดใดที่เกี่ยวข้องกับภารกจิ
งานท่ีตนเองรับผิดชอบก็พอ 

    

6 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทีเ่ป็นเลิศ ซึ่งเป็นนโยบายหลัก
ของ สพป.สงขลา เขต 2 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรรู้ ท า
ความเข้าใจ PMQA และการเชื่อมโยงกระบวนการทั้ง 6 หมวด 
เพื่อบูรณาการงานท่ีรับผิดชอบและการสร้างงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

    

7 เกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) เป็นส่วน
หนึ่งของเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่ สพฐ.
ก าหนดให้ สพป.ในสังกัดถือปฏิบตัิ 

    

8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ระหว่างกลุ่ม/หน่วย เป็น
ส่วนหน่ึงของเครื่องมือการจัดการความรู้(KM) และการจดัการ
ความรู้เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญที ่
ท าให้การด าเนินงานตามเกณฑ์พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐบรรลุผล 

    

9 กระบวนการบรูณาการการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลศิมี 
6 ข้อ   เริ่มจาก 1)กระตุ้นความตระหนัก รู้จักการปรับปรุง 2)
วิเคราะหศ์ึกษาสภาพ ความต้องการของผู้ใช้บริการและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 3) ใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือ  
4)มั่นเสรมิสร้างศักยภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 5) ติดตาม 
ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผน  6) สรุป 
วิเคราะห์ รายงานผล 
ในทุกระยะ 

    

10 การวัดความพึงพอใจ ควรวัดกับผูร้ับบริการ และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อน าผลสรุปวิเคราะหท์ี่ได้รับมาเทียบเคียงหาผลต่าง
สู่  การเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

    

11 การศึกษาวิเคราะห์จดุอ่อน จุดแขง็ของการปฏิบัติงานตนเอง  
เพื่อน าสู่การปรับปรุงพัฒนางานให้บรรลุผล  โดยแนวทางการ
พัฒนางานอาจจะไดจ้ากการเทยีบเคียงประสบการณ์จากผู้
ประสบความส าเรจ็ หรือแลกเปลีย่นเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน 
จากผู้ใช้บริการ   ถือเป็นบทบาทของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการPMQA ที่แท้จริง 

    

12 จุดเด่นของ PMQA คือ 1) มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ ไม่ก าหนดวิธีการ 
ปรับประยุกตไ์ด้2) สนับสนุนการบรูณาการ 3) มุ่งเน้นคิดเชิง
ระบบ เพื่อเป้าประสงค์ที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันในองค์กร 
4) ติดตาม ประเมินผลทีเ่น้นเป้าประสงค์ของงาน อย่างต่อเนื่อง 
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ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

13 องค์กรคุณภาพในความคิดของท่าน คือ 1)น าองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ 2)การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรยีนรู้  3)เรียนรู้
องค์กรและบุคคล 4) ให้ความส าคญักับบุคลากร ผู้เกีย่วข้องและ
ผู้ใช้บริการ 5) คล่องตัว  6) มุ่งเน้นอนาคต 7) การบริหารจัดการ
เพือ่ให้ได้นวัตกรรม/ผลงานเด่น 8) การบริหารจัดการบน
ฐานข้อมูลจริง 
9)รับผิดชอบต่อสังคม 10) มุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
ของงาน 11) ด้วยมุมมองแนวคิดเชิงระบบ 

    

               ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมลู 
                     ข้อมูลที่ได้รับจะใช้เป็นข้อมูลฐานในการวางแผน จดักระบวนการสร้างความรูค้วามเขา้ใจของวิทยากร 

 

                                          แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 

หมายเหตุ :  แบบประเมินฉบับนี ้สพฐ. เป็นผู้ก าหนดเพ่ือให้โรงเรียนประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล เพ่ือใช้ข้อมูล 
               ในการวางแผนการพัฒนา สมรรถนะที่มีประสิทธภิาพ ตรงกับสภาพความต้องการ  โดยวัดผล 4 ด้าน คือ    
               1) ด้านการจัดการเรียนรู้                        2) ด้านพัฒนาผู้เรียน 
      3) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์               4) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้น 
  ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในช่องว่างให้สมบรูณต์ามความเป็นจริง 
 
  ผู้รับการประเมิน  ช่ือ.................................................................. นามสกุล ..........................................................    
 ต าแหน่ง...................................................................................... วิทยฐานะ.......................................................... 
            โรงเรียน......................................................................................  อ าเภอ............................................................... 
 
ตอนที่ 2 ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 
  ให้ผู้ประเมินพิจารณาเพื่อวัดระดับคุณภาพ สมรรถนะครูที่ผ่านการพัฒนาจาก สพป.สงขลา เขต 2 หรอืตาม
โครงการที่ สพฐ.ก าหนด  โดยใส่ ลงในช่องระดับคุณภาพตามความเป็นจริง ดังนี ้
  ระดับคณุภาพ 
 ระดับ 1  หมายถึง ไม่ผ่าน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะนอ้ยมาก มีการพัฒนาท่ียังไม่เพียงพอท่ีจะพัฒนางาน 
             ให้มีคุณภาพ 
 ระดับ 2  หมายถึง ไม่ผ่านการพฒันา เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ/ทักษะในเรื่องนั้น ๆ ค่อนข้างน้อย แต่มีผลการพัฒนา 
             พอที่จะปฏิบัติงานได้บา้ง แต่ต้องมีการปรับปรุง 
 ระดับ 3  หมายถึง ผ่านการพัฒนา เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะที่ได้จากการพัฒนาพอสมควร สามารถน า 
             ความรู้ที่ไดไ้ปปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเอง และมีผลงานท่ีมีคณุภาพพอใช้ 
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 ระดับ 4  หมายถึง ผ่านการพัฒนา  เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ/ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาดี สามารถน า 
              องค์ความรู้ที่ได้ ไปปรบัประยุกต์ โดยใช้ความคดิ การสรา้งสรรคผ์ลงานไดเ้ป็นอย่างดีมีคณุภาพ และ 
               สามารถแนะน า ช่วยเหลือผู้อื่นได ้
 ระดับ 5  หมายถึง ผ่านการพัฒนา เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ/ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาเป็นอย่างดีมาก  
             สามารถคิดค้น ประดิษฐ์คิดค้น พัฒนางานให้เป็นผลงานเด่น/นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาคุณภาพ 
             การจัดการเรียนรู้ จนเป็นท่ียอมรับและสามารถช่วยเหลอืแนะน าผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 ระดับ  ม.  หมายถึง  ไม่ผ่านการพัฒนาเนื่องจากไม่สามารถให้คะแนนการประเมินได้ ไม่มีผลงานด้านการพัฒนาเลย 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ หลักฐาน

ประกอบการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 ม 

1.การจัดการเรียนรู้        
1.1.ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน (ใส่หน้า
กลุ่มสาระ) 
     (     )ภาษาไทย 
     (     )คณิตศาสตร ์
     (     )วิทยาศาสตร์ 
     (     )สังคม 
     (     )สุขศึกษาและพลศึกษา 
     (     )ศิลปะ 
     (     )การงานอาชีพฯ 
     (     )ภาษาต่างประเทศอังกฤษ 
     (     )กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     (     )อื่น ๆ
(ระบุ)............................................................. 

........ ........ ........ ........ ........ ......  

1.2.ความสามารถในการจดัการเรยีนรู้ตามบริบท
ของโรงเรียน การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรยีน  โดย 

       

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ หลักฐาน

ประกอบการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 ม. 

1)การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างมรีะบบ        
2)การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท
ของเนื้อหา และของผู้เรยีน 

       

3)การจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาและบริบทของผู้เรียน 

       

1.3.ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบ่งเป็น 

      1.กิจกรรมใน
แผนการ 
จัดการเรียนรู ้

1)การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างมรีะบบ       2.ผลงานของผู้เรียน 
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  โดย 
  มีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกัน 

3.สื่อ นวัตกรรม
การจัดการฯ 

2)การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการปฏิบัตจิริง 
  เพื่อให้คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปญัหาได ้

      4.บันทึกการนิเทศ
ช้ันเรียน 

3)การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนเลือกเรยีนตาม 
   ความสามารถ และความสนใจ 

      5.การสอบถาม
ผู้เรยีน เพื่อนครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4)การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ 
   แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

      6.อื่น ๆ 

2.การพัฒนาผู้เรียน        
2.1.ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม 
     จริยธรรม โดย 

       

1)การจัดกิจกรรมได้หลากหลายเหมาะสมกับ 
   ธรรมชาติของผู้เรยีน 

       

2)การจัด หรือสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 
  ได้สอดคล้องกับสาระการเรยีนรู้ 

       

2.2.ความสามารถในการปลูกฝังความเป็น 
     ประชาธิปไตย  

       

1)การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียน รู้จักรบัฟังความคิดเห็น 
  ของผู้อื่น และยอมรับมติของกลุม่ 

       

2)การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวความคดิ และการปฏิบตัิ 
   กิจกรรมของกลุ่ม 

       

3)การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้จักใช้เหตุผลไตรต่รอง 
  ในการตัดสินใจ 

       

4)การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีความตระหนักในเรื่อง 
  สิทธิมนุษยชน 

       

2.3.ความสามารถในการจัดระบบดูแลและ 
    ช่วยเหลือนักเรียน  โดย 

       

1)การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   ของผู้เรียน 

       

2)การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางช่วยเหลือผูเ้รียน        
3การแนะแนวและใหค้ าปรึกษาแก่ผู้เรยีนทั้งกลุ่มดี  
  กลุ่มเสีย่ง และกลุม่ที่มีปัญหา 

       

4)การติดตามประเมินผล การแนะแนวและให ้
  ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 

       

5)การจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน        
3.การบริหารจัดการชั้นเรียน        
3.1.ความสามารถในการจดับรรยากาศการเรียนรู้  
     โดย 

       

1)การจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกล้า 
  แสดงความคิดเห็น พูดคุยโต้ตอบในสิ่งท่ีเกี่ยวข้อง 
  กับบทเรียน 
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       ลงช่ือ......................................................... ผู้ประเมิน 
                                                                          (...............................................................) 
                                                        ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….. 
                                                             วันท่ี......................เดือน................................... พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

 

2)การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนปฏิบัตริ่วมกัน        

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ หลักฐาน

ประกอบการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 ม 

3)การจัดมุมประสบการณ์และสื่อที่เอื้อต่อ 
   การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

       

4)การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน เรียนรู้อย่าง 
   มีความสุข 

       

4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย        
4.1.ความสามารถในการวิเคราะห ์โดย       1.การมีส่วนร่วมใน

การจัดท าวิสัยทัศน์ 
แผนงาน โครงการ 

1)การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง  
  จุดอ่อนของโรงเรียน 

      2.มีแผนการจดัการ
เรียนรู ้

2)การวิเคราะห์แผนการจัดการเรยีนรู้       3.มีรายงาน
ประเมินผล 
  การจัดการเรียนรู ้

4.2.ความสามารถในการสังเคราะห์ โดย        
1)การจัดท าแผนงาน/โครงการเพือ่การจัดการเรียนรู้       1.มีแผนการจดัการ

เรียนรู ้
2)การบูรณาการความรู้ทั้งภายในและระหว่าง 
  กลุ่มสาระการเรียนรู ้

      2.การแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

3)การบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
  วิถีชีวิตประจ าวัน 

      3.เอกสารประกอบ 
  การจัดการเรียนรู ้

       4.รายงานการวิจัย 
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  ทีป่รึกษา 
   นายปราโมทย์   ส่งสิงห์   ผอ. สพป.สงขลา เขต 2   

   นายอาหมัด เบ็ญอาหลี  รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 
   นายนิพล  พุฒคง    ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ 
    

        ตรวจสอบและควบคมุ 
    นางเพียรเพญ็  ภู่อิสรยิะกุล  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

  คณะท างาน 
   

  นางกชนิกา   วงศ์วรนุช   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
  นางธัญรดี  มณุีกุล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  นางสาวนุชาดา คงสะอาด   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  นางวรางคณา คล่องเชิงสาน  พนักงานธุรการช านาญงาน 
 

       ออกแบบ จัดท ารูปเลม่ 
 

    นางกชนิกา   วงศ์วานุช 
 
  
                         

 

 


