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                              แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 
                                        --------------------- 
                                           ส่วนที่ 1 
                                 ที่มา หลักการและเหตุผล 
 

     ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วยวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนา
และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21  และได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2564  
จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. การคัดคนเก่งเข้ามาเป็นครู 2. การจัดท าคลังข้อสอบ 3. Credit Bank ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   4. อาชวีะเพ่ือความเป็นเลิศ  ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563-2565 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้2) ปฏิรปูการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน 3) ปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) ปฏริูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาคร ู
5) ปฏิรูปเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  6) การปรบัโครงสรา้งของหนว่ยงานในระบบการศึกษา 
7) ปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยการพลกิโฉมด้วยระบบดิจิทัล และก าหนดจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังนี ้ 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ,  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
              โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน านโยบายและจุดเน้นมาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  

ประกอบกับเนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งท าให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้อง 
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ปรับเปลีย่นรูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตวัผู้เรยีน ข้าราชการคร ู และบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนัน้ นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S)  
 

เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี ้.- 

          “ ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand” โดยปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up 
Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มี
คุณภาพ เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียน
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสองที่เน้นเพ่ิม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลังสองที่
เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่าน
โทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-
Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้น
คุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถ
ตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น 
เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จั ดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตผ่ าน เว็ บ ไซต์ 
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู 
และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรยีนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามี 
แผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลศิ (Excellence Individual Development Plan : 
EIDP) จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรยีนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
  นโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหลักส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพคน
ไทยยุคใหม่ สร้างนิสัยการใฝ่รู้ตั้งแต่ปฐมวัย    ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์แก้ไขสภาพปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยความ 
มีจิตสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของระเบียบวินัยและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ฉะนั้น กระบวนการพัฒนา
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บุคลากร   จึงเป็นกระบวนการภายในกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องแปลงวิสัยทัศน์พันธกิจเป็นวิธีการปฏิบัติ 
ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรได้อย่างชัดเจน สามารถติดตามผลหรือ 
วัดผลในการปฏิบัติงานสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นข้อมูลฐานเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 2564-2567  ให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐและต้นสังกัด เป็นไปตามสภาพบริบทของ
องค์กรและหน่วยงานในสังกัด  โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นกระบวนการ
บริหารจัดการ การก ากับ ติดตามและวัดประเมินผล  ระบบสมรรถนะเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถหลัก 
ให้แก่ทรัพยากรบุคคลโดยการน าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  การน าแนวคิดการ
บริหารจัดการงานเพ่ือให้ผลส าเร็จในมิติต่าง ๆ (HR Scorecard) ทัง้นี้ได้อิง เทียบเคียงหลักในการจัดท า
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2563  ดังนี้ 
   1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) ของ
ส านักงาน ก.พ. 
   2. กลยุทธ์ จุดเน้นที่ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ของ สพฐ. 2563-2565) 
   3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
   4. ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นของทรัพยากรบุคคลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
   5. จุดเน้น นโยบายส าคัญ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “สพป.สงขลา เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก” โดยตั้ง
เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ 
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ
และมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยภายใต้
วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างาน 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีความพอเพียงในการด ารงชีวิต 
                โดยก าหนดเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2564-2567 ดังนี ้
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) ของส านักงาน ก.พ. 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
สร้างความเป็นเลศิ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พฒันาองค์กร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
เพิ่มประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
วางระบบบรูณาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
เสริมการมีสว่นร่วม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
โปร่งใส เป็นธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 
พร้อมสูอ่าเซีย่น 

จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560-2564) 

กลยุทธ์ท่ี 1 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์ท่ี 2 
พัฒนาผู้เรียนส่งเสริม
การศึกษาสร้างการ

แข่งขัน 

กลยุทธ์ท่ี 3 
พัฒนาครูและบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 6 
พัฒนาระบบบริหาร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาครแูละบุคลากร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
พัฒนาส่งเสริมวจิัย 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564-2567 
สพป.สงขลา เขต 2 

ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุง 
พัฒนาแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย

และสภาพบริบทในทุกปี 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยมองค์กร 

ของ สพป.สงขลา เขต 2 

ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

ของทรัพยากรบคุคล 

กลยทุธ์ จดุเน้น แผน ฯ 3 ปี 

ของ สพฐ. 

จดุเน้น นโยบายส าคญั 

ของ สพป.สงขลา เขต 2และอื่นๆ 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรอบแนวทางการจดัท าแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2564-2567 

ข้อมูลฐานการวัดประเมินสมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์ของครู บุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา ร่วมกับความต้องการพัฒนา ID-Plan 
ในทุกปีปฏิทิน 

ข้อมูลฐานการวัดประเมินสมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 

ร่วมกับความต้องการพัฒนา ID-Plan 
ในทุกปีปฏิทิน 
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                                                         ส่วนที่ 2 
                    กรอบแนวทางส าคัญของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 เป็นแผนกลยุทธ์ (strategic Plan) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา เสริมสร้างองค์
ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็น เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ  สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีความพร้อมสูงของสังคมแห่งอนาคตใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสู่การมีคุณภาพชีวิต   
ที่ด ี วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน ฯ   เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย 4.0 (พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร) ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อน พัฒนาที่เป็นระบบมีความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย4.0 (พ.ศ. 2546-พ.ศ.2565) 
   เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนระบบราชการในอนาคต เพ่ือเป็นตัวอย่างที่เป็นเลิศใน
ระดับนานาชาติ   รวมทั้ง   ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้มุมมอง ข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อน
พัฒนาระบบราชการร่วมกัน เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   อันเป็นกรอบทิศทาง
ส าคัญที่มีเป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ า เน้นการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สู่การ
เติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน   โดยมีด้วยกัน 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
  กลยุทธ์ -พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
   -เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารที่เป็นเลิศ 
   -พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น 
                               มืออาชีพ 
  กลยุทธ์ -พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 
   -พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
                      ราชการ 
   -เพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุนและส่งเสริมนวัตกรรม 
   -สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 

กระบวนการที่ 1 การยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  กลยุทธ์ -บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่าและสะท้อน 
                      ต้นทุนที่แท้จริง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  กลยุทธ์ -ออกแบบและพัฒนาการบริหารงานแบบบูรณาการ 
   -ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 
                      ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

   

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและ 
                              ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
  กลยุทธ์  -ทบทวนบทบาท และภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรม 
                      ที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
   -ส่งเสริมการบริหารราชการระบบปิดและการสร้างเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ 
                              แผ่นดิน 
  กลยุทธ์  -ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   -ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
   

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ์  -พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ 
                      เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   -เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
     ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 
 
 
 

กระบวนการที่ 2 การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กระบวนการที่ 3 ก้าวสู่สากล 

กระบวนการที่ 1 การยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
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เกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการบริหาร
จัดการภายในองค์กรของหน่วยงานในสังกัด     อันประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย จุดเน้นที่
ก าหนด  ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ข้อที่ 4 มีระบบการบริหารจัดการและการให้บริการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ข้อย่อยที่ 1.4.  มีมาตรการก ากับบุคลากรให้ท างานถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม 
  ข้อย่อยที่ 4.6. มีกระบวนการที่ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
  ข้อที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดย ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์,การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ,การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วม,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน,ระบบวัดประเมินผล
การปฏิบัติงานการยกย่องชมเชย,กระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล,การพัฒนาเสริมทักษะตาม
ความจ าเป็นและความต้องการ, ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือพัฒนางาน, ส่งเสริมพัฒนา
ความก้าวหน้าของทรัพยากรบุคคล, การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ข้อที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคลมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ, การยอมรับและปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด
ตามสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง , การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม 
   มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บริหารอัตราก าลัง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งผลดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
   ข้อที่ 1 มีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 2 มีแผนปฏิบัติการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายและตอบสนองต่อความต้องการ ความจ าเป็นขององค์กรและสถานศึกษา 
   ข้อที่ 3 มีวิธีการหรือรูปแบบในการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็น 
   ข้อที่ 4 มีการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตามแผนปฏิบัติการสู่การเป็นมืออาชีพ 
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  ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผลที่ได้รับจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะส าคัญตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ต าแหน่งและวิทยฐานะ 
   ข้อที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ข้อที ่3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับไป
ปฏิบัติตามภารกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
   ข้อที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานหรือนวัตกรรมที่แสดงถึงความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญการในวิชาชีพ    เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับ 
   ข้อที ่5 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี 2564-2565 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

พันธกิจ 

  1. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs)               
 4.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

เป้าประสงค ์
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

                         นโยบาย 
            ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2564-2565 
 
 

Figure 1 
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และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย สพฐ.ก าหนดเป้าประสงค์ที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
ดังนี้ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ มาตรฐาน
วิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  4 ยุทธศาสตร์ คือ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนการวิจัยเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนใหม้ีคุณภาพ 
  มีเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ 2 เรื่อง คือ 
  1.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนมีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็ม
ตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

  โดยมีกลยุทธ์ท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
  1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนกากรพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การจัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
  4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
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จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตาม 
          ความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา ดังนี้ 
      1.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   1.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 
   1.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน 
   1.4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   1.5. ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
   1.6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
  4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

จุดเน้นด้านพฒันาก าลงัคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศ 
  1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
  2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วยตัวชี้วัด ร้อยละ 80ของหน่วยงาน
ทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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   ความเป็นเอกภาพและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่     
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก” 

ค่านิยม 

  “ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารเน้นผลสัมฤทธิ์  มีจิตสาธารณะและใจบริการ  ประสานงานและมีความ
รักสามคัคีเพ่ือองค์กร” 

จุดเน้น 

  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่มุ่งเน้นประโยชน์ ประหยัด งานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติ
ตามระเบียบ” 

            กระบวนการและเครื่องมือทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น  
                            สู่เป้าหมายความส าเรจ็...เชิงประจักษ ์
  “คุณภาพน า....คุณธรรมเสรมิ เพิม่ความโปร่งใส..ใส่ใจในการสร้างคณุภาพ
การให้บริการ” 

  โดยใช ้

  1. เครื่องมือการจัดการความรู้ โดยเฉพาะ การสร้างทีมงานคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การสอนแนะ(Coach) การหารือร่วมวิพากษ์เติมเต็มเพ่ือทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน การจัดท าแนวทาง/คู่มือ 
กิจกรรมกระตุ้นเสริมแรงยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2.การวัดประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ การจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-Plan) สู่การ
กระตุ้นส่งเสริมการฝึกพัฒนาตนเองโดยใช้เวลาว่าง ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
   3.มุ่งเน้นสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการบริหารจัดการและการสร้าง
คุณภาพงานให้เป็นที่ประจักษ์ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส่ด้วยความใส่
ใจหรือมีจิตอาสาเป็นที่ตั้ง 
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กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 

                                             ส่วนที่ 3 
                           ข้อมูลฐานด้านทรพัยากรบุคคลในองค์กร 
 
   เพ่ือให้การจัดการแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดให้มีสมรรถนะที่
พึงประสงค์ มีความสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ขับเคลื่อนนโยบายตามบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับจนบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด      มีผลผลิตออกสู่สังคมเป็นที่ยอมรับและมีความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในทรัพยากรบุคคลและองค์กร  จึงจ าเป็นจะต้องมีข้อมูลฐานด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมเพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้.- 
 
1. จ านวนทรัพยากรบุคคลใน สพป.สงขลา เขต 2จ านวน 1,842 คน (ข้อมูล 17 ก.ค.63) 
 

ประเภทต าแหน่ง จ านวน 
ประเภท วุฒิทางการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ ากวา่ 
ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1.ข้าราชการปฏิบัติงานในส านักงาน (ไม่รวมมาช่วย) (72)       
1.1. ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 1 1    1  
1.2. รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 2 1 1   1 1 
1.3. ศึกษานิเทศก ์ 13 3 11  1 13  
1.4. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) 41 3 38  18 23  
1.5. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)มาช่วย(ต่างเขต) 2  2  2   
1.6. ครูมาช่วยราชการ (ภายในเขต) 1 1   1   
1.7. ลูกจ้างประจ า 1 1   1   

  1.8 ลูกจา้งช่ัวคราว 11 7 4 6   5   
2.ข้าราชการครูในสถานศึกษา (ไม่รวมมาช่วยราชการ) 1,295       
  2.1.ผู้อ านวยการโรงเรยีน จ านวน 119 คน แบ่งเป็น 119  64 55  41 76 2 
       2.1.1.ผู้อ านวยการช านาญการ 25 16 9     
       2.1.2.ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 93 47 46     
       2.1.3.ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 1 1      
  2.2.รองผู้อ านวยการโรงเรยีน จ านวน 3 คน แบ่งเป็น 3 2 1   3  
       2.2.1.รองผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญการ 2 1 1     
       2.2.2.รองผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ 1 1      
3.ข้าราชการคร ู จ านวน 1,295 คน แบ่งเป็น 1295 230 1065 4 990 298 3 
   3.1.ครผูู้ช่วย 102 14 88     
   3.2.ครู (คศ.1) 255 42 213     
   3.3.ครูช านาญการ 474 87 387     
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กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ประเภทต าแหน่ง จ านวน 
ประเภท วุฒิทางการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ ากวา่ 
ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

   3.4.ครูช านาญการพิเศษ 341 21 320     
   3.5.ครเูชี่ยวชาญ 1  1     
4.ลูกจา้งประจ า แบ่งเป็น 45 45      
  4.1.ช่างไฟฟ้า  1      
4.2.ช่างปูน  44      

5.ลูกจา้งช่ัวคราว  แบ่งเป็น (441) 89 352     
   5.1.พนักงานราชการ 61 16 45     
   5.2.นักการภารโรง 13   13    
   5.3พี่เลีย้งเด็กพิการ 38   2 36   
   5.4.พนักงานขับรถยนต์ (ส านักงาน) 3   2 1   
   5.5.ยาม (ส านักงาน) 2   2    
   5.6.แม่บ้าน (ส านักงาน) 1   1    
   5.7.เจ้าหน้าท่ีธุรการ (กลุ่มบรหิารงาน
การเงินฯ) 

1    1   

รวมท้ังสิ้น 1,842 380 1462 79 1,466 294 3 
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2.ปริมาณงาน กรอบอตัราก าลัง ขาด/เกิน(วกิฤต)  ของสถานศึกษาในสังกัด 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
นักเรียน/
ห้องเรียน 

ครู/บร. 
ตาม 
จ.18 

ขาด/เกิน ร้อยละ 

1. บ้านวังหรัง((ประสิทธ์ิอุปถัมภ์) หาดใหญ ่ 69/9 4 5 -1 -20.00 
2. บ้านคลองช้าง รัตภมู ิ 65/5 4 5 -1 -20.00 
3. วัดศีรษะครี ี หาดใหญ ่ 68/6 4 5 -1 -20.00 
4 บ้านยางงาม ควนเนียง 61/9 4 5 -1 -20.00 
5 วัดท่าหย ี ควนเนียง 67/9 4 5 -1 -20.00 
6. บ้านปลักคลา้ ควนเนียง 77/8 4 5 -1 -20.00 
7. บ้านควนสะตอ รัตภมู ิ 85/9 4 6 -1 -16.67 
8. วัดชลธารประสิทธ์ิ หาดใหญ ่ 53/9 163 4 -1 -25.00 
9. วัดท่าช้าง หาดใหญ ่ 63/8 4 5 -1 -20.00 

10. บ้านบ่อหว้า บางกล่ า 49/8 3 4 -1 -25.00 
11. วัดแม่เตย หาดใหญ ่ 115/9 6 7 -1 -14.29 
12. บ้านหัวไทร ควนเนียง 51/8 6 4 2 50.00 
13. วัดนารังนก บางกล่ า 82/12 8 6 2 33.33 
14. บ้านทุ่งมะขาม รัตภมู ิ 35/8 4 3 1 33.33 
15. บ้านเขารักเกียรต ิ รัตภมู ิ 64/6 6 5 1 20.00 
16 วัดเลียบ ควนเนียง 78/8 6 5 1 20.00 
17 วัดท่านางหอม(อุดมสาธกุิจอปุถัมภ์) หาดใหญ ่ 70/6 6 5 1 20.00 
18 บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง) หาดใหญ ่ 364/11 20 17 3 17.65 
19 วัดควนเนียง ควนเนียง 122/9 11 10 1 10.00 
20 วัดบางศาลา คลองหอยโข่ง 140/9 11 10 1 10.00 
21 วัดไทรใหญ ่ รัตภมู ิ 152/8 11 10 1 10.00 

 
 

4%

80%

16%

0%

วุฒกิารศึกษา
ต ่ำกวำ่ ป.ตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของทรัพยากรบุคคลในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2 
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ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
นักเรียน/
ห้องเรียน 

ครู/บร. 
ตาม 
จ.18 

ขาด/เกิน ร้อยละ 

22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ รัตภมู ิ 305/9 15 14 1 7.14 
23 โรงเรียนบ้านบางแฟบ หาดใหญ ่ 326/10 16 15 1 6.67 
24 ทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ)  หาดใหญ ่ 233/12 18 17 1 5.88 
25 บ้านเนินนิมิต รัตภมู ิ 309/11 19 18 1 5.56 
26 วัดหูแร ่ หาดใหญ ่ 498/14 25 24 1 4.17 

โรงเรียนขาดอัตราก าลัง 11 โรง โรงเรียนมีอัตราก าลังเกินเกณฑ ์ 15 โรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.ข้อมูลวุฒิการศึกษา/ วิชาเอกของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิชาเอก จ านวน (คน) สอนกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย  173  306 
คณิตศาสตร ์ 70 197 
วิทยาศาสตร ์ 126 126 
สังคมศึกษา  187 107 
ภาษาต่างประเทศ 76 101 
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฎศลิป ์ 33 30 
สุขศึกษา พละศึกษา 75 39 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 112 51 
การประถมศึกษา (ทุกกลุ่มสาระ) 344 149 
การศึกษาปฐมวัย 99 121 

 

9%

13%

78%

กรอบอัตราก าลัง

โรงเรียนครูขำด โรงเรียนครูเกิน โรงเรียนพอดีเกณฑ์
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กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

พัฒนาผู้เรียน  68 
รวมครูผู้สอน 1,295 คน 1,295 คน 
การบริหารการศึกษา 122  
อื่น ๆ (ข้าราชการในส านักงาน/นกัการ/ลูกจ้าง/ธุรการโรงเรียน ฯ) 425  
รวม 1,842 คน  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาในองค์กรที่วัดประเมินผลปี 2564 
    ตามหลักเกณฑส์ านกังาน ก.พ.ร.ในปี 2556 และปรับปรุงใหม ่(เก็บ 20 ก.ค.63) 

กิจกรรมการประเมิน จ านวน (คน) คิดเป็น(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
1.กจิกรรมการเรียนรู ้

1.1.ความสามารถในเน้ือหาสาระที่สอน 
-ภาษาไทย 586 43.80 4 
-คณิตศาสตร ์ 502 37.52 4 
-วิทยาศาสตร ์ 398 29.75 4 
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 428 31.99 4 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 401 29.83 4.5 
-ศิลปะ 399 29.82 4 
-การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 448 33.48 4.5 
-ภาษาต่างประเทศ 429 32.06 4 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 953 71.23 4.5 
-อื่น ๆ 525 39.24 4 

รวมระดับคุณภาพในความสามารถเน้ือหาสาระที่สอน 4.15 

 

173.00

70.00

126.00

187.00

76.00

33.00

75.00

112.00 99.00

0.00

334.00
306

197

126
107 101

30 39 51

121

68

149

วิชาที่เรียน เปรียบเทยีบกับวิชาที่สอนของครูผู้สอน

วิชำเอก วิชำท่ีสอน
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กิจกรรมการประเมิน จ านวน (คน) คิดเป็น(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
1.2.ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรยีนการสอนให้
เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
1.2.1.การจัดท าแผนการจดัการเรียนรูไ้ด้อย่างมรีะบบ 
 

1338 1000 4 

1.2.2.การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับบริบทของ
เนื้อหา 
        และผู้เรียน 

1338 100 4 

1.2.3.การจัดการเรียนรูไ้ด้หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา 
        และบริบทของผู้เรยีน 

1338 100 4 

รวมระดับคุณภาพความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา 4 
1.3.ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.3.1.การจัดท าแผนการจดัการเรียนรูไ้ด้อย่างมรีะบบ 
       โดยมีองค์ประกอบท่ีสอดคลอ้งกัน 

1338 100 4 

1.3.2.การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นการปฏิบตัิจริงเพื่อให ้
        ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได ้

1338 100 4.5 

1.3.3.การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความสามารถ 
       และความสนใจ 

1338 100 4 

1.3.4.การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่ง 
       เรียนรู้ที่หลากหลาย 

1338 100 4 

รวมระดับคุณภาพความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.125 
2.การพัฒนาผู้เรียน 

2.1. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
2.1.1.การจัดกิจกรรมไดห้ลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ 
       ของผู้เรียน 

1338 100 4 

2.1.2.การจัด หรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไดส้อดคล้อง 
       กับสาระการเรยีนรู ้

1338 100 4.5 

รวมระดับคุณภาพความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 4.25 
2.2.ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
2.2.1.การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรูจ้ักรับฟังความคิดเห็นของ 
        ผู้อื่น หรือยอมรับมติของกลุ่ม 

1338 100 3.5 

2.2.2.การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน 
        ความคิดเห็นและในการปฏบิัติกิจกรรมของกลุ่ม 

1338 100 4.5 

2.2.3.การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรูจ้ักใช้เหตุผลไตร่ตรอง 
        ในการตัดสินใจ 

1338 100 4 

2.2.4.การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามตระหนักในเรื่อง 
        สิทธิมนุษยชน 

1338 100 4 

รวมระดับคุณภาพความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธปิไตย 4 
2.3.ความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
2.3.1.การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างบุคคลของผูเ้รียน 1338 100 3.5 
2.3.2.การวิเคราะห์ปญัหาเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้เรียน 1338 100 4 
2.3.3.การแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรยีนทั้งกลุ่มดี  1338 100 4 
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แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2567 

 
 

         Human Resource Development Plan : HR2564 -2567@ska2 

 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

กิจกรรมการประเมิน จ านวน (คน) คิดเป็น(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
       กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปญัหา 
2.3.4.การติดตามประเมินผล การแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
        แก่ผู้เรียน 

1338 100 4 

2.3.5.การจัดท าระบบกลุ่มดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 1338 100 4 
รวมระดับคุณภาพความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 3.9 

3.การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1.ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้
3.1.1.การจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกลา้
แสดงออก  
      แสดงความคิดเห็น พูดคุยโตต้อบในสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน 

1338 100 4 

3.1.2.การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน 1338 100 4.5 
3.1.3.การจัดมุมประสบการณ์และสื่อท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

1338 100 4.5 

3.1.4.จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีนเรยีนรู้อย่างมีความสุข 1338 100 4 
รวมระดับคุณภาพความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 4.25 

4.การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย 
4.1.ความสามารถในการวิเคราะห์ 
4.1.1.การวิเคราะหส์ภาพปัจจุบนั ปัญหาจุดแข็ง จุดอ่อนของ 
ร.ร. 

1338 100 3.5 

4.1.2.การวิเคราะห์แผนการจดัการเรยีนรู้ 1338 100 4 
รวมระดับคุณภาพความสามารถในการวิเคราะห์ 3.75 

4.2.ความสามารถในการสังเคราะห์ 
4.2.1.การจัดท าแผน/โครงการเพือ่การจัดการเรียนรู้ 1338 100 4 
4.2.2.การบูรณาการความรู้ทั้งภายในและระหว่าง 
       กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1338 100 3.5 

4.2.3.การบูรณาการสาระการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับ 
        ชีวิตประจ าวัน 

1338 100 4 

รวมระดับคุณภาพความสามารถในการสังเคราะห ์ 3.83 
ประมวลผลในภาพความทั้งหมด 4.03 

                 

                   จากการสรุปภาพรวมของสมรรถนะครูรายบุคคลข้างต้น พบว่า ครูในสังกัดมีคุณภาพ

สมรรถนะภาพรวมอยู่ใน ระดับ4  “ผ่านการพัฒนา เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ/ทักษะ    
ที่ได้รับจากการพัฒนาดีมาก สามารถ คิดค้นพัฒนานวัตกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่ผลงานให้
เป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลงานที่มีคุณภาพ”   
5. การเปรียบเทียบการวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ปี 2563 และป ี2564 โดยจัดเก็บขอ้มูลให้รายงานผลภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563   
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กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

กิจกรรมการประเมิน ปี 2563 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

ปี 2564  
ร้อยละ/ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับต่าง 
ของคุณภาพ 

1.กจิกรรมการเรียนรู ้
1.1.ความสามารถในเน้ือหาสาระที่สอน 
-ภาษาไทย 43.80   (4) 42.56   

(4.49) 
-1.24      
(+0.49) 

-คณิตศาสตร ์ 37.52   (4) 41.23   
(4.49) 

+3.71     
(+0.49) 

-วิทยาศาสตร ์ 29.75   (4) 31.72   
(4.49) 

+1.97     
(+0.49) 

-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.99   (4) 40.06   
(4.49) 

+8.07     
(+0.49) 

-สุขศึกษาและพลศึกษา 29.83   
(4.5) 

29.70   
(4.49) 

-0.13    
(-0.01) 

-ศิลปะ 29.82   (4) 31.18   
(4.49) 

+1.36     
(+0.49) 

-การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 33.48   
(4.5) 

35.23   
(4.49) 

+1.75     
(+0.01) 

-ภาษาต่างประเทศ 32.06   (4) 23.77   
(4.49) 

-8.29      
(+0.49) 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 71.23   
(4.5) 

49.96   
(4.49) 

-21.27      
(-0.01) 

-อื่น ๆ 39.24   (4) 29.23   
(4.49) 

-10.01     
(+0.49) 

รวมระดับคุณภาพในความสามารถเน้ือหาสาระที่สอน    
1.2.ความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ตามบริบทของ 
     สถานศึกษา การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน 
     ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของผู้เรียน 

4.125 4.38 +0.255 

2.การพัฒนาผู้เรยีน 
2.1.ความสามารถในการปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรมและ 
     การสร้างปลูกฝังค่านยิมไทย 12 ประการ 

4.25 4.5 +0.25 

2.2.ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 4 4.5 +0.5 
2.3  ความสามารถในการจดัระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
     

3.9 4.5 +0.6 

3.การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1.ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้ 4.25 4.25 0 

4.การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย 
4.1.ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั 
     และความสามารถในการสังเคราะห์ 

3.75 4.2 +0.45 

5. สมรรถนะหลักของการเป็นข้าราชการ 
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กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

กิจกรรมการประเมิน ปี 2563 
ร้อยละ/
ระดับ

คุณภาพ 

ปี 2564  
ร้อยละ/ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับต่าง 
ของคุณภาพ 

1.มสีมรรถนะหลักของการเป็นข้าราชการที่ด ี  4.45 4.45 
ประมวลผลในภาพความทั้งหมด 4.046 4.397 +0.351 

 

หมายเหตุ : ข้อ1 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน  อ่านผลได้ : ครูผู้รับผิดชอบการสอนภาษาไทย 

มีจ านวนร้อยละ 43.80 มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 4 

         สรุปผลการเทียบเคียงระดับคุณภาพด้านสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในสังกัด พบว่า  
กระบวนการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ที่ได้จัดท าขึ้นตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 2563-2564  ของ สพป.สงขลา เขต 2 ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
  1. ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์โดยเฉลี่ยในปี 2563 อยู่ในระดับ 4.49 ถึงร้อยละ 
78.121  มากกว่าปี 2562 ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 4 ร้อยละ 68.9 
  2.ในปี 2563 ได้มีการเพิ่มการวัดประเมินสมรรถนะหลักของการเป็น 
ข้าราชการ  พบว่ามีค่าสมรรถนะอยู่ในระดับ 4.4.  หรือ 
  ทรัพยากรบุคคลที่มีคะแนน 4-4.8 คิดเป็นร้อยละ 50.62 
  ทรัพยากรบุคคลที่มีคะแนน 5 คิดเป็นร้อยละ 42.72   
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กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

        ผลเปรียบเทียบครูผู้สอนมีบทบาทภารกิจหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

วิชาการ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ภาษาไทย ครูสอนภาษาไทยลดลง1.24 และมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นถึง 0.49 

คณิตศาสตร์ ครูสอนเพ่ิมข้ึนถึง3.71 และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
วิทยาศาสตร์ ครูสอนเพ่ิมข้ึนถึง 1.97 และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
สังคม ครูผู้สอนเพิ่มข้ึน 4.49 และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น  0.49 
สุขศึกษา ครูสอนลดลงจากเดิม 0.13 แต่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ต่ าลง 0.01 
ศิลปะ ครูสอนเพ่ิมข้ึนถึง 1.36 แต่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
ก.พอ. ครูสอนเพ่ิมข้ึนถึง 1.75 และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 0.01 
ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนลดลงถึง 8.29  แต่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
กิจกรรม ฯ ครูสอนเพ่ิมข้ึนถึง1.97 และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
อ่ืน ๆ ครูสอนเพ่ิมข้ึนถึง 8.07 และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 0.49 
 
   สรุป  จากการวิเคราะห์เทียบเคียงความรับผิดชอบของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และความถนัดแล้ว มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนระหว่างปี 2563 และปี 2564     พบว่า   แม้ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้สอน
ไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบจะมีจ านวนลดลงจากปี 2563 แต่ค่าสมรรถนะที่พึงประสงค์ยังเพ่ิมข้ึน โดย 
มีข้อสังเกต  :   ครูในแต่ละกลุ่มสาระได้รับการส่งเสริม เพิ่มเติมเต็มองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการพัฒนาสร้าง 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับสภาพความต้องการ  และน าสู่การทบทวนปรับปรุงพัฒนางานได้เป็น
อย่างดี     
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กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 

5. ความต้องการพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ในโรงเรียน 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ด าเนินการสืบค้นหา
หน่วยงานภาครัฐที่จัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ฯ ที่
ด าเนินการจัดกิจกรรม/หลักสูตรพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผ่านทางสื่อ  Online     
พร้อมแจ้งรายละเอียดแนบเอกสารแบบส ารวจสมรรถนะเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ได้
พิจารณาเนื้อหาหลักสูตร เลือก/แจ้งความประสงค์ในการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
http://www.opdcacademy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2316 
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้ระบบ TEPE Online ของ สพฐ. เพื่อ
พัฒนาตนเองตามสาระหลักสูตรความต้องการพัฒนาของตนเอง ซึ่งสรุปได้ว่ามีผู้สมัครเข้าฝึกอบรมพัฒนา 
ครบร้อยละ 100 แบ่งเป็น 

  5.1. การฝึกอบรมพัฒนาในระบบของส านักงาน ก.พ. /ส านักงาน ก.พ.ร. 

ที ่ กิจกรรม/หลักสูตร จ านวน(คน) 
1 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้

เป็นองค์กรคุณภาพ 
218 

2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิด
การแสวงหาความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์/เว็บไซต์ 

566 

3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 140 
4 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 458 
5 กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพผู้น าทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 293 
6 สร้างภาวะผู้น าโดยการสอนงาน (Coaching) 162 
7 พัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการโครงการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 100 
8 การออกแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 527 
9 Backward Design 267 
10 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 669 
11 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลส าหรับงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา 

การเรียนรู้ 
397 

12 ภาษาอังกฤษ : เสริมทักษะในการอ่าน 348 
13 ภาษาอังกฤษ : เสริมทักษะในการออกเสียง 345 
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 88 
16 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 92 
17 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 245 
18 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 204 

http://www.opdcacademy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2316
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ที ่ กิจกรรม/หลักสูตร จ านวน(คน) 
19 การจัดท าตัวชี้วัด 330 
20 ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 246 
21 การวางแผนกลยุทธ์ 140 
22 การคิดเพ่ือประสิทธิผลของงาน 172 
23 การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 256 
24 เทคนิคการให้ค าปรึกษา 213 
25 การบริหารความเสี่ยงและการบริหารความขัดแย้ง 102 
26 การคิดเชิงสังเคราะห์ 280 

 

 
 

 

  5.2. เข้าฝึกอบรมพฒันาผ่านระบบ TEPE Online 

    1) ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน สมัครเป็นสมาชิกและเข้าระบบเพื่อรับการฝึกอบรมพัฒนา 
อย่างน้อย คนละ 2 สาระหลักสูตร ร้อยละ 100 
   2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด สมัครเป็นสมาชิกและเข้าระบบ
เพ่ือรับการฝึกอบรมพัฒนาตามสาระหลักสูตรที่ต้องการ ร้อยละ 98 
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       สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหา 

 

    การวัดประเมินสมรรถนะในครั้งนี้ เพ่ือหาข้อมูลฐานและสภาพปัญหาที่ท าให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นอุปสรรค์ที่ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แม้องค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะมุ่งมั่น พัฒนากระบวนการเพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องในแต่ละปีแต่ละเรื่องก็ยังพบว่ายังคงมีสภาพ
ปัญหาที่หลากหลายเข้ามา ส าหรับในปี 2564 มีการรวบรวมสรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิ  = เป็นสภาพปัญหายอดนิยมของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่จะต้อง
ใช้วิธีการพัฒนาเสริมเพ่ิมองค์ความรู้  ให้มีศักยภาพความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคล    ถือเป็นการแก้ไข
สภาพปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
  2. การจัดพัฒนาของต้นสังกัด( สพฐ.)ไม่ตรงกับสภาพความต้องการของครู = เป็นสภาพปัญหา 
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงานในสังกัด เนื่องจากในแต่ละส านักใน สพฐ. ก็น านโยบายสู่การคิด
และจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายให้ส าเร็จบรรลุผล    โดยไม่ได้มีการหลอมรวม หรือ
บูรณาการระหว่างส านักเพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน และกระบวนการสอบถาม  จัดเก็บข้อมูลเพื่อการแก้ไข
สภาพปัญหาให้ตรงจุด  =  ซึ่งในปี 2563   ได้มีการแก้ไขสภาพปัญหานี้โดยการจัดพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online คือ การพัฒนา
ตามความต้องการของตนเองเป็นหลัก 
  3. ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย  
เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาของต้นสังกัดที่มาจากหลากหลาย 
ส านัก ควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาในช่วงปิดภาคเรียน  =   
เนื่องจากปัญหาและเงื่อนไขด้านงบประมาณ และนโยบาย 
การสร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ และระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นจะต้องรับบทบาทหน้าที่ ที่หลากหลายจาก
การเป็นครูผู้สอน 
  4. นโยบาย จุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตาม
นโยบายของรัฐบาลที่เข้ามาบริหารจัดการ   เป็นสภาพปัญหาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดทัศนคติที่
เป็นลบ   มองภาพรวมเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการจนไม่สามารถตั้งรับได้ทัน    และขาดความ
ต่อเนื่องไม่ยั่งยืน = สร้างความตระหนัก เห็นคุณค่าของตนเอง และยอมรับความเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะ
น าสิ่งที่ดีในตนเองมาทบทวน ปรับประยุกต์ใช้ตามแนวทางขั้นตอนของนโยบายนั้น ๆ อย่างสร้างสรรค์   
โดยไม่จ าเป็นต้องหยุดในสิ่งที่ดี มีอยู่แล้วมาท าใหม่ตามนโยบาย แต่น านโยบายใหม่มาเป็นตัวพัฒนางานให้
เกิดประสิทธิภาพ 
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   5. ขาดการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ประเมินผล  = การจัดท าแผนการสอนที่เป็นปัจจุบัน
และน าแผนสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รู้จักทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแผนจากข้อมูลที่มีการวัดประเมินผล 
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หาแนวร่วมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็น
การพัฒนาสมรรถนะตนเองที่ส าคัญที่สุด 
  6. การขาดคุณสมบัติการเป็น Knowledge Worker = องค์กรกระตุ้นส่งเสริม ให้ความตระหนัก
และเจตคติของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เปิดใจรับ กล้าน าเสนอสิ่งที่มีสู่เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างทีมงาน
โดยน าสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

       กระบวนการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับสภาพ
ปัญหาที่มี เพื่อเสริมเพ่ิมสมรรถนะให้กับทรัพยากรบุคคล ให้กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพความพร้อมทั้งนี้อยู่
บนพื้นฐานของการด าเนินงานที่ตอบสนองนโยบาย สร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ ไม่รบกวนเวลาที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ใช้การเรียนรู้ด้วย e-Learning ของหน่วยงานหลักของภาครัฐ    ด้วยสื่อเทคโนโลยีตามความ
ต้องการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้สืบค้น ประสานงานเพื่อให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีการพัฒนาที่หลากหลาย โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการการอบรมพัฒนาผ่านระบบของส านักงาน ก.พ. 
http://www.opdcacademy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2316 
จากสถาบันพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ฯ   และที่ส าคัญคือระบบ TEPE Online ของ สพฐ. ที่ 
ได้จัดพัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการใช้เวลาว่างและทรัพยากรที่มีอยู่ในส านักงาน
และสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.กระตุ้นส่งเสริมการใช้ “การจัดการความรู้” ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ มุ่งสร้างเสริมการท างานเป็นทีม   เปิดโอกาสให้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของ
ตนเองที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพได้ ด้วยกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา2” 
  3. การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (ID-Plan) เพ่ือให้รู้จักการวัดประเมินผลตนเอง และการน า
ข้อมูลที่ได้มา ทบทวน ปรับปรุง ตั้งเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพงานเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่องค์กร
ก าหนด 
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ผลส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง 

   ในการวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยผู้บริหารโรงเรียน ได้มีการ
จัดท าแบบส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,380 คน โดย
สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

   และพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความต้องการในการพัฒนาตนเองตาม 
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนต้องการให้องค์กรส่งเสริมการพัฒนาในการจัดท าสื่อ เครื่องมือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ถึงร้อยละ 74.20 
   ซึ่งสรุปได้ว่า  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก และมีเจตคติท่ีดีมีความ
พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนางานและองค์กร โดยเฉพาะการตอบสนองนโยบายภาครัฐ สามารถ
ตอบสนองการความต้องการของนักเรียน เกิดความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ ด้วยการมีความพร้อมที่จะ
เข้าร่วมการพัฒนาตนเองโดยใช้ระบบ e-Learning เป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
1 การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

Brain-Based Learning 
491 35.58 

2 การใช้เทคนิค Coaching and Mentoring เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ร่วมหารือ วิพากษ์เติมเต็มระหว่างกัน 

928 66.08 

3 การใช้ KM (การจัดการความรู้)เพ่ือพัฒนาสร้างคุณภาพงาน 1,125 81.52 
ระยะเวลาที่ต้องการพัฒนา 

1 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-15.00 น. 657 47.61 
2 ทุกวันท าการในระหว่างเวลา 15.30-17.00 น. 912 66.08 
3 วันปิดภาคเรียน โดยใช้วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 780 56.52 

การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความพร้อมในการพัฒนาผ่าน e-Larning 
1 พร้อมเข้าร่วมในการฝึกอบรม พัฒนาอย่างระบบ e-Learning 1,024 74.20 
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                                                ส่วนที่ 4 
                      ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นของทรัพยำกรบุคคล 
 
   การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นจะต้องยึดถือนโยบายจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีสมรรถนะที่พึงประสงค์
ในการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะที่สูงและทันสมัยโดยมี 
ข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคม   ซึ่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตอบสนองนโยบาย    ได้ก าหนดเป็นคู่มือและเครื่องมือวัดประเมินผล 
ใน “เกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็น 
เครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีข้าราชการและบุคลากรจะต้องมี
ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

1.ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบัติงำนในฐำนะข้ำรำชกำร 
 
   ทักษะที่จ าเป็นในสังคมแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21  เพ่ือให้รองรับกับวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาระบบราชการ         “ระบบราชการไทยมุ่งเน้นการพัฒนาการท างานเพื่อประชาชนและรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    ยกระดับขีด
สมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท างานกับทุกภาค
ส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน” โดย
ข้าราชการทุกคนจะต้องมีทักษะ ดังนี้ 
   1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  หมายถึง ทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 
   3. ทักษะการค านวณ  หมายถึง ทักษะในการท าความเข้าใจและคิด 
ค านวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
   4. ทักษะการจัดการข้อมูล หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล  
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล 
 

2.สมรรถนะหลักส ำหรบักำรปฏิบัติงำน (Core Competency)  
 

   สมรรถนะหลัก เป็นคุณสมบัติที่เก่ียวกับความสามารถ ความพร้อมในการปฏิบัติงานที่
ข้าราชการทุกคน ทุกระดับ ต้องพึงมี เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

 

 



 
 

28 
 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2567 

 

 
           Human Resource Development Plan : HR 2564 -2567@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
   1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  คือ  ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ดี 
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนั้นอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น รวมทั้ง การสร้างสรรค์พัฒนางาน หรือการมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายความสามารถที่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ยังไม่เคย
ปฏิบัติให้ส าเร็จมาก่อน 
   2. บริกำรที่ดี (Service Mind)  คือ  ความตั้งใจ ความมีจิตอาสา มุ่งม่ันพยายามของ
ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชนผู้รับบริการ จนเป็นที่ประทับใจ 
   3. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Expertise) คือ  การเป็นนักจัดการความรู้ 
สนใจใฝ่รู้  ศึกษาค้นคว้า  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสั่งสมความรู้ความสามารถ
ทั้งทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับประยุกต์พัฒนางาน ให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
   4. กำรยึดม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม (Integrity) คือ การยึดมั่น 
ด ารงตนประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการที่ดี 
   5. กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork)  คือ ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วน
หนึ่งของทีม ขององค์กร โดยสามารถปฏิบัติในฐานะเป็นสมาชิก หรือเป็นหัวหน้าทีมได้เป็นอย่างดี และ
สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกทุกคนในองค์กรด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์ 
 

3.สมรรถนะประจ ำกลุม่/งำน ส ำหรับกำรปฏบิัติงำน (Functional Competency)  
  

   เป็นคุณสมบัติสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง หรือแต่ละบริบทของงานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  ซึ่งประกอบด้วย 
   1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  คือ  การท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์
สถานการณ์ประเด็นปัญหา แนวคิด โดยแยกประเด็นเป็นส่วนย่อย ๆ หรือเป็นขั้นตอนการด าเนินงาน และ
สามารถจัดล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุและผลที่มีได้อย่างครอบคลุม 
   2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) คือ  การคิดเชิงสังเคราะห์ มองภาพ
งานในองค์รวมเพื่อจัดประเด็น สรุปรูปแบบการเชื่อมโยงของงาน หรือปรับประยุกต์แนวทางจาก
สถานการณ์หรือข้อมูลทัศนะแนวคิดต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดในการด าเนินงานใหม่ ๆ  
   3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others) คือ ความเอาใจใส่ ตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนา
ผู้อื่นในองค์กรให้มีศักยภาพ สุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ  
และมีทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของปฏิบัติงาน 
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   4. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) คือ การก ากับ ดูแล
ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย หรือตามต าแหน่ง
หน้าที่ การก ากับดูแลนี้หมายถึงการออกค าสั่งโดยปกติท่ัวไปจนถึงการใช้อ านาจตามกฎหมาย  
   5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) คือ ความใฝ่รู้เชิงลึกท่ีจะแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ 
   6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) คือ การรับรู้ข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับประยุกต์ความเข้าใจเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันได้ 
   7. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) คือ ความสามารถในการรับฟัง
และเข้าใจความหมายตรงกัน ความแฝง ความคิด ตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่ติดต่อด้วย 
   8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) คือ 
ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจ หน้าที่ไม่เป็นทางการในองค์กรของตนและองค์กรอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งการคาดการณ์ได้ว่านโยบาย
ภาครัฐ แนวโน้มทางการเมืองและเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นและมีผลต่อ
องค์กร 
   9. การด าเนินการเชิงรุก  (Proactiveness) คือ การเล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาส พร้อม
ทั้งการจัดการเชิงรุกกับปัญหา โดยไม่ย่อท้อ หรือการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   10.การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) คือ ความใส่ใจ 
ที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
โดยติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการท างานเพ่ือความถูกต้องของกระบวนงานในทุกขั้นตอน 
   11. ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) คือ ความม่ันใจในความสามารถ ศักยภาพ
ความพร้อมและกระบวนการตัดสินใจของตนเองที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผล โดยเลือกวิธีปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพสร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐและสามารถแก้ไขสภาพปัญหาให้บรรลุผล 
   12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) คือ ความสามารถในการปรับตัว และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคน/ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่างพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
   13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) คือ ความสามารถที่จะ
สื่อสารความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นและทีมงานเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนให้
ความร่วมมือ 
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   14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) คือ ความซาบซึ้งในอรรถรส และเห็น
ของศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ/ท้องถิ่น และสามารถน ามาปรับประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์
พัฒนางานของตนได้ 
   15. ความผูกผันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) คือ จิตส านึกหรือ
ความตั้งใจที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของส่วนราชการ ยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว 
   16. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) คือ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉัน
มิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในองค์กรและประชาชนผู้ใช้บริการ 

 

4.สมรรถนะทรัพยำกรบุคคลในองค์กรที่ สพป.สงขลำ เขต 2 คำดหวัง 
 

   1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   2. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   3. เป็นแบบอย่างที่ดี 
   4. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   5. คิดบวก มองโลกในแง่ดี 
   6. สร้างสรรค์ไม่สร้างปัญหา 
   7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา 
   8. การสร้างและการท างานเป็นทีม ด้วยหลัก 
    -ความเป็นกันเอง  
    -ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
    -มีเป้าหมายที่ชัดเจน    
    -มีการสื่อสารที่ดี 
    -ยอมรับในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
    -เปิดใจกว้างยอมรับในเหตุและผล  
    -ปราศจากอคติและความขัดแย้งส่วนตัว 
   ซึ่งหลักเกณฑ์ รายละเอียดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้างต้นจะเป็นข้อมูลฐาน 
ที่ส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ด้วยเครื่องมือขับเคลื่อน      ดังนี้      “คุณภำพน ำ  
คุณธรรมเสริม เพิ่มควำมโปร่งใส ใส่ใจกำรสรำ้งคุณภำพกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ” 
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5. สมรรถนะกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสูเ่ป้ำหมำย 
 

    5.1. สมรรถนะกับการสรรหา คัดเลือกทรัพยากรบุคคลในองค์กร  คือ กระบวนการ
หลักเกณฑ์เพ่ือการคัดเลือก สรรหาทรัพยากรบุคคลเข้าท างานที่ถูกต้องเหมาะสม และเข้ากับสภาพบริบท
ของวัฒนธรรมองค์กร สามารถลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน การฝึกอบรมทรัพยากร
ใหม่ที่มีความสามารถไม่ตรงหรือสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรลงได้ 
   5.2. สมรรถนะกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร   คือ   การให้
ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพ่ือให้มีพฤติกรรม ความรู้ความสามารถในการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21  ตลอดจนการเสริมสร้างความก้าวหน้า การสร้างคุณภาพความมั่นคงในชีวิตการท างานให้กับ
ทรัพยากรบุคคล 
   5.3. สมรรถนะกับความส าเร็จขององค์กรด้วยการวัดประเมินผลงาน   คือ   การวัดภาพ
ความส าเร็จขององค์กร จากกระบวนการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลทั้งใน Input 
และ Output   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐานในการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ท าโดย  การประเมินงานที่รับมอบหมาย และการประเมินพฤติกรรมในการท างาน หรือ 
สมรรถนะ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถด าเนินการได้จากทรัพยากรบุคคลจัดท า “แผนพัฒนารายบุคคล(ID-Plan)”  
ซึ่งการวัดประเมินผลมีกระบวนการขั้นตอนที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1.ทรัพยากรบุคคลในองค์กร  มีองค์ประกอบในการวัดประเมินผล ดังนี้ 
 -ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและประเมินสมรรถนะ 
 -ตัวชี้วัดที่มาจาก... 
   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส่งผล/สนับสนุนต่อเป้าหมายตัวชี้วัดของงาน/ 
                         ของผู้บังคับบัญชา/ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบของทรัพยากรบุคคล 
   งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  
2.องค์กรภาครัฐ มีองค์ประกอบในการวัดประเมินผล ดังนี้ 
   -วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
   -บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
   -ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
   5.4. สมรรถนะกับการบริหารผลตอบแทน คือ การน าผลการประเมินผลงานของ
ทรัพยากรบุคคล สู่การก าหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่ตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถ   หรือ
กระบวนการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละช่วงเวลาขององค์กรภาครัฐ ตลอดจนการจ่ายเงินโบนัสตอบ 
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แทนแก่ทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนางานจนประสบผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปี   
 

6. กำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัดองค์กรสู่ทรพัยำกรบุคคล (Individual Scorecard)  

   เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีช่วยให้การบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุผล โดย
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร และความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
พร้อมการก าหนดเป้าประสงค์ผลสัมฤทธิ์และการวัดประเมินผลในแต่ละระดับตั้งแต่องค์กรไปจนถึงบุคคลใน
องค์กร โดยการสร้างแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map)เพ่ือแสดงความเชื่อมโยง การก าหนดตัวชี้วัดในแต่
ละเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมจากองค์กรสู่บุคคล ที่ท าให้บุคคลสามารถน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม   ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ใช้หลักกระบวนการถ่ายทอด
เพ่ือน าสู่การขับเคลื่อนพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนี้ 
   1.หลักการมีส่วนร่วม ที่ให้สมาชิกทุกคนเข้าถึง เข้าใจ และเป็นส่วนส าคัญขององค์กร 
   2.ร่วมหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และการสร้างเป้าหมาย
ความส าเร็จร่วมกัน 
   3.ประกาศ เป้าหมาย ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน ที่ชัดเจน เพ่ือความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
   4.ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรึกษาหารือ การสอน
แนะ(Coach) ในกระบวนการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุง และติดตาม วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยหลัก
ของกัลยาณมิตร  พร้อมการกระตุ้นส่งเสริมให้ตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองที่เป็นส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาสร้างคุณภาพงานขององค์กรให้ส าเร็จบรรลุผล ด้วยกิจกรรมเสริมแรง ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เผยแพร่ขยายผล ด้วยกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา 2” “บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ” 
   5.ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการใช้เวลา ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ ด้วยการวัดประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรใน
สถานศึกษาและการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-Plan) และการพัฒนาตนเองผ่านระบบ  
e-Larning ของหน่วยงานหลักภาครัฐ เช่น ส านักงาน ก.พ. หรือ TEPE Online ของ สพฐ. 
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                                            ส่วนที่ 5  
            รำยละเอียดกิจกรรมของแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปี 2564- 2567 
 
   เพ่ือให้ได้กิจกรรมการด าเนินงานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของภาครัฐและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องและเป็นไป
ตามเป้าหมาย จุดเน้นขององค์กรอย่างสร้างสรรค์       ฉะนั้น    เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเบื้องต้นจะมีการ
เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไทย กับกลยุทธ์ จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นต้นสังกัดร่วมกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานของ สพป./สพม.ในสังกัด   
 

1. ควำมสอดคลอ้งกับนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

1.การสร้างความเป็นเลิศ 
  ในการ ให้บริการประชาชน 

จุดเน้นที2่.ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการสามารถประยุกต์ใช้
ICTที่ทันสมัยสามารถจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนจนเป็นที่ยอมรับ 
กลยุทธ์ที่ 3 และ 4 คือ การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกระบวนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 

2.การพัฒนาองค์การให้มี 
  ขีดสมรรถนะสูงและ 
  ทันสมัยบุคลากรมีความ 
  เป็นมืออาชีพ 

จุดเน้นที่2,3และ4 .ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้
ICTเพ่ือพัฒนาสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธที่ 3และ4 .ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ
ตาม  มาตรฐานที่ก าหนดและ
สามารถ  จัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลให้  นักเรียนพัฒนาอย่างเต็ม

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2.มาตรฐานที ่2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจน
บรรลุเป้าหมายและส่งผลต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

ศักยภาพ และการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ
กระบวนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
 

3. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การบริหารสินทรัพย์ของ 
  ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ 
  สูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตรงตามสายงานและมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
จุดเน้นที6่ หน่วยงานทุกระดับ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจการสร้างเครือข่าย
และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
สพป.ผ่านการประเมินมาตรฐานอยู่
ในระดับดีมากข้ึนไปในทุกตัวชี้วัด 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ                                                                                                                                 
 

4.การวางระบบการ 
  บริหารงานราชการ 
  แบบบูรณาการ 

จุดเน้นท6ี.หน่วยงานทุกระดับ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจการสร้างเครือข่าย
และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
สพป.ผ่านการประเมินมาตรฐานอยู่
ในระดับดีมากข้ึนไปในทุกตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่ 2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ 
ITCและการสื่อสารที่ทันสมัย มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ผลการปฏิบัติงานในเชิงประจักษ์
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
จุดเน้นที1่ และ 3 และ5 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2.มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่ 
การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
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กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถตาม  
มาตรฐานที่ก าหนดและสามารถ  
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้  
นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
กระบวนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

4. มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศึกษา 

5.การส่งเสริมระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ  จุดเน้นที่ 1 ด้าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่ 4 การทดสอบ การ
ประเมิน การประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และ 
จุดเน้นที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 

1. มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศึกษา 

6.การยกระดับความโปร่งใส
และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความ
เป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ
ห่างไกลยาเสพติด 
จุดเน้นที่7 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
จุดเน้นที่ 8 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ที่
มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาของชาติและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2.มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขต
พ้ืนที่ 
การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ                                                               
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กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้าราชการไทย 

กลยุทธ และ 
จุดเน้นที่ส าคัญ ของ สพฐ. 

เกณฑ์มาตรฐาน สพท. 

 
7.การสร้างความพร้อมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
จุดเน้นที่1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียน  การสอนและพัฒนาตนเอง
อย่าง ต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 
จุดเน้นที่ 3 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การสื่อสารอย่างน้อย 1 ภาษา 
จุดเน้นที่ 4.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ 

1. มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
2. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ                                                                                                                                 
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กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

2. โครงกำร/กิจกรรมของแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในปีงบประมำณ พ.ศ. 
    2564-2567 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ข้ำรำชกำรไทย 

กิจกรรม/โครงกำร ในปีงบประมำณ 2563-2564 

1.การสร้างความเป็นเลิศ 
  ในการให้บริการประชาชน 

1.การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (ID-Plan) กลุ่มเป้าหมายทรัพยากร 
   บุคคลภายใน สพป.สงขลา เขต 2 (มาตรฐานที่ 1,2/กลยุทธ์ที่ 3-4/ 
    จุดเน้นที่ 3 และ6) 
2.การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน  
   จะบรรจุไว้ในการจัดกิจกรรม“จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล” คือ เขียน 
   กระบวนงานที่ม ีประสิทธิภาพ สู่การสร้างคุณภาพการให้บริการ    
   (มาตรฐานที่ 1,2/กลยุทธ์ที่ 3และ4/จุดเน้นที่ 3 และ6) 
3.การเสนอปรับเพิ่มหลักเกณฑ์ในการประเมินความดีความชอบ เพื่อ 
   กระตุ้นให้เกิดการสร้างประสิทธิภาพงาน ลดช่องว่างด้านลบในแนวคิด 
   ทัศนคติของทรัพยากรบุคคล ในองค์ในเรื่องการประเมินความดี 
   ความชอบ  โดย 
      3.1.ใช้ตวัชี้วัดตามแผนพัฒนารายบุคคล(ID-Plan) 
      3.2.ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ที่ประสบความส าเร็จของบุคคล 
           (กระบวนงานให้บริการ) (มาตรฐานที่ 1,2/ กลยุทธ์ที่ 3และ 4 
           จุดเน้นที่ 2 4 และ 6) 
4.กิจกรรมกระตุ้นเสริมแรง สร้างเสริมบ ารุงขวัญก าลังใจ ยกย่อง 
   เชิดชูเกียรติจัดโดย 
       4.1.การน าเสนอผลงานเด่นของกลุ่ม/หน่วย เป็นประจ าทุกเดือน 
       4.2.ที่ประชุม ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมวิพากษ์ 
            เติมเต็มผลงานเด่นที่ กลุ่ม/หน่วย น าเสนอ เพื่อให้เกิดความ 
            สมบูรณ์ 
       4.3.ที่ประชุมร่วมโหวต “สุดยอดผลงานเด่นประจ าเดือน” 
       4.4.กลุ่ม/หน่วย น าผลงานเด่นไปปรับปรุง ก่อนน าเข้าเผยแพร่ 
            ในเว็บไซต์ของ สพป.สงขลา เขต 2 และเว็บเพจของกลุ่ม/หน่วย 
            เพ่ือให้ผู้สนใจและผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อ 
            ขอใช้บริการ 
        4.5.จัดกิจกรรม “กลุ่ม/หน่วยดีเด่น” เพ่ือมอบรางวัลในเดือน ธ.ค. 
             ของทุกปี  โดยมีหลักเกณฑ์ คือ กลุ่ม/หน่วย ที่มี “สุดยอดผลงาน 
             เด่นประจ าเดือน” มากที่สุด 
5. กิจกรรมชื่นชมยินดี ทรัพยากรบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานเด่นและได้รับ 
   การคัดเลือก/เสนอเข้ารับรางวัลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     (มาตรฐานที่ 1,2/ กลยุทธ์ที่ 3 และ 4 จุดเน้นที่ 2 และข้อที่ 6 



 
 

38 
 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2567 

 

 
           Human Resource Development Plan : HR 2564 -2567@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ข้ำรำชกำรไทย 

กิจกรรม/โครงกำร ในปีงบประมำณ 2563-2564 

2.การพัฒนาองค์การให้มี 
  ขีดสมรรถนะสูงและ 
  ทันสมัยบุคลากรมีความ 
  เป็นมืออาชีพ 

1.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กร มีการจัดท า 
  ข้อมูลฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ  
  โดย 
      1.1.บรรจุในเนื้อหาหลักสูตร “การพัฒนาสร้างสมรรถนะให้กับ 
            ทรัพยากรบุคคลใน สพป.สงขลา เขต 2” 
      1.2.จัดท าเป็นคู่มือให้ความรู้ในเรื่องการสร้างข้อมูลฐานที่จ าเป็น 
            ส าหรับโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียน และติดตั้ง 
            ในเว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 2 
      (มาตรฐานที่ 1,2,4 /กลยุทธ์ที่ 4/จุดเน้นที่ 2,3,6) 
2.กิจกรรมเสริมทักษะและสร้างสมรรถนะให้กับนักภารภารโรง/ลูกจ้าง/ 
   ครูผู้ช่วย/ธรุการโรงเรียนเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ 
   ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   (มาตรฐานที่ 1,2,4 /กลยทุธ์ที่ 3และ4/จุดเน้นที่ 2,6)   
3.ประสานงาน วางแผนเตรียมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ที่มีอยู่ในองค์กรเพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลสามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  สูงสุดสร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ  
  (มาตรฐานที่ 1,3,4/กลยุทธ์ที่ 3 และ 4/ จุดเน้นที่ 2,5,6) 
4.ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเสริมสมรรถนะของตนเองของ 
   ทรัพยากรบุคคลในองค์กร โดย 
     4.1.การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่จัด/พัฒนาระบบ 
          เพ่ือการพัฒนาตนเองโดยใช้ระบบ e-learning เพ่ือให้ทรัพยากร 
          บุคคลสมัครเป็นสมาชิกและเข้าศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ  
          Online  เช่น  ส านักงาน ก.พ.ร.  , ส านักงาน ก.พ. ฯ และ 
          โปรแกรมระบบ TEPE Online ของ สพฐ. 
     4.2.แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรเข้าสมัคร 
            เพ่ือศึกษาเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
     4.3.เสนอบรรจุเป็นหลักเกณฑ์อีก 1 ข้อส าหรับใช้ในการประเมิน 
            ความดีความชอบ ดังนี้ “เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนางาน  
            โดยแนบหลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ หรือ 
            ส าเนาเกียรติบัตรที่ได้รับ” 
    (มาตรฐานที่ 1,3,4/กลยทุธ์ที่ 3และ 4/ จุดเน้นที่ 1,4) 
5.กิจกรรมกระตุ้นเสริมแรง สร้างขวัญเสริมก าลังใจ สู่การยกย่อง 
   เชิดชูเกียรติ เช่น 
       5.1.คัดเลือกครูดีศรีสงขลา2 โดยอิงเกณฑ์ OBEC AWARDS 
       5.2.จัดกิจกรรม “มหกรรมแสดงนิทรรศการผลงานครูดีศรีสงขลา2” 
            ในงานมหกรรมทางวิชาการ สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมกิจกรรม 
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            แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นเสริมแรงให้เกิดต้นแบบที่ดีสู่การ 
            ต่อยอดขยายผลที่ยั่งยืน 
       5.3.การน าผลคัดเลือกครูดีศรีสงขลา2 สู่ OBEC AWARDS  
            ระดับภาคใต ้
       5.4.การต่อยอดสู่ระดับชาติ 
       5.5.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ อย่างต่อเนื่อง 
        (มาตรฐานที่ 1,3,4/กลยุทธ์ที่ 3และ4/ จุดเน้นที่ 2,6) 

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การบริหารสินทรัพย์ 
  ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ 
  สูงสุด 

1. การเสริมสมรรถนะและศักยภาพความพร้อมให้กับธุรการโรงเรียน 69  
    คนเพ่ือสร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ และเกิดประสิทธิภาพ 
    สูงสุดให้กับโรงเรียน โดย 
         1.1. ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการธุรการโรงเรียนใหม่โดย 
               ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน เป็น 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน โดยมี 
               เกณฑ์ดังนี้ 
   1) โรงเรียนที่มีนักเรียน500 คนข้ึนไป ได้ธุรการโรงเรียน 1 คน = 8 โรง 
   2) โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งและบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  
       15 โรง 
   3) โรงเรียนที่มีธุรการปฏิบัติงาน 1 คนอยู่เดิม ให้คงไว้เดิม จ านวน  
       11 โรง 
   4) โรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์และครูสอนไม่ครบชั้น จ านวน 43 โรง 
         1.2.ลดขั้นตอนและภารงานของโรงเรียน โดย สพป.สงขลา เขต 2 
              เป็นผู้จัดท าสัญญาจ้างธุรการเอง ในส่วนการประเมินผลการ 
              ปฏิบัติงานยังคงให้โรงเรียนที่ธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานเป็น 
              ผู้ประเมิน 
        1.3.สร้างเสริมบ ารุงขวัญให้กับธุรการโรงเรียน ด้วยการสามารถย้าย 
             สับเปลี่ยนกันได้โดยการบันทึกยินยอมขอสับเปลี่ยนร่วมกัน 
             ทั้งสองฝ่าย 
        1.4.สร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 
      1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีอัตราก าลังพอดีและ
เกินเกณฑ์สามารถบริหารจัดการงานธุรการโรงเรียนได้ด้วยตนเอง มี
ประสิทธิภาพ 
      2) ธุรการโรงเรียนสามารถวางแผน ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาสร้างงาน
ที่รับผิดชอบในฐานะงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ “การคืนครูให้กับ
โรงเรียนอย่างแท้จริง” 
      3) องค์กรสามารถขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้
บรรลุผลตามเป้าหมาย  
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      (กลยุทธ์ที่ 3และ 4 / จุดเน้นที่ 2, 5 และ 6  / มาตรฐานที่ 1,4) 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่เติมเต็มองค์ความรู้ ในทุกกิจกรรม 
   ทางวิชาการท่ี สพป.สงขลา เขต 2 ก าหนดให้จัดขึ้น  ดังนี้ 
      2.1. มหกรรมการศึกษา เด็กสงขลา2 เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ 
      2.2. การจัดกิจกรรม “วันครู” “มหกรรมการศึกษาเด็กสงขลาเรียนรู้ 
             สู่ศตวรรษใหม่” “กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ” 
      2.3. การจัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ 3 องค์คณะบุคคล 
      2.4. การจัดกิจกรรมการคัด “ครูดีศรีสงขลา2”ระดับเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษา สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  
             AWARDS) ทั้งในระดับภาคใต้และระดับชาติ 
      (กลยุทธ์ที่ 3และ4 / จุดเน้นที่ 2 / มาตรฐานที่ 1,4) 

4.การวางระบบบริหารงาน 
  ราชการแบบบูรณาการ 

1.กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมให้มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนางาน 
  ที่รับผิดชอบให้กระชับด้วยเขียนเขียนขั้นตอนกระบวนการท างานของงาน 
  ที่รับผิดชอบ เพื่อปรับลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือสร้างคุณภาพงาน 
  ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ “ลดขั้นตอนระยะเวลางาน”  โดย 
      1.1.บรรจุไว้ในเนื้อหาหลักสูตร “การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล” 
      1.2.น าเข้าสู่วาระท่ีประชุมเพ่ือวางแผนปรับปรุง ปรับลดขั้นตอนงาน 
           ที่มีความซ้ าซ้อนระหว่างกลุ่ม/หน่วยลง และออกเป็นค าสั่ง 
           การมอบหมายงานที่ชัดเจน 
      1.3.การประกาศ หรือจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/ร.ร.  
           ที่แสดงขั้นตอนกระบวนงานที่ชัดเจน กระชับ มีประสิทธิภาพ  
           เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
           ผู้ใช้บริการ 
3.การระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ 
   การประจ าปี แผนก ากับติดตามและวัดประเมินผล แผนการจัดการศึกษา 
   และแผนนิเทศฯ โดยมีการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ส าคัญคือ 
   กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท า AAR เพ่ือทบทวนวิเคราะห์  
   ปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด 
   กระบวนการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. การก าหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสม 
    กับมาตรฐานต าแหน่ง และจ านวนทรัพยากรบุคคลที่มี  มีกระบวนการ 
   บริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  ตลอดจนการกระจาย 
   อ านาจการบริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  
   หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
        2.1.การบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
        2.2.การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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              และการสื่อสาร” เพ่ือรวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ 
              ความสามารถในองค์กรร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ เครื่องมือ  
              นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการที่ทันสมัยสามารถเป็นต้นแบบ 
              ที่ดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมระบบส านักงาน 
              อิเล็กทรอนิกส์ 
5.การใช้ทรัพย์กรของหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างความ 
   คุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ และสามารถฝึกสร้างทักษะและสมรรถนะ 
   ที่พึงประสงค์ให้เกิดกับทรัพยากรบุคคลจนสามารถน ามาทบทวน  
   ปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยค านึ่งถึงการสร้างคุณภาพ 
   การให้บริการที่เป็นเลิศให้เกิดข้ึนกับการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนา 
   งานให้บรรลุ      โดย 
    -การกระตุ้นให้ทรัพยากรบุคคลเขียนกรอบกระบวนการด าเนินงาน  
     ในงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าใจ เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ 
     ด าเนินงานในการให้บริการ และท่ีส าคัญคือการสร้างทีมงานคุณภาพ 
     ด้วยการท างานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   -การพัฒนางาน สร้างคุณภาพการให้บริการและการส่งเสริมบ ารุงขวัญ 
    ก าลังใจให้กับผู้ประสบผลส าเร็จในการสร้างคุณภาพการให้บริการ 
   -การพัฒนาโปรแกรมระบบเพ่ือสร้างคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ  
    เช่น ระบบ My Office   ระบบ e-Money  โปรแกรมเงินเดือน 
    โปรแกรมการบริหารจัดการงบประมาณ   โปรแกรมขอใช้ห้องประชุม  
    โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ฯลฯ 
   (มาตรฐานที่ 1,2,4,5/กลยุทธ์ที่ 5/จุดเน้นที่ 2,4,5,7,8,9) 

5.การส่งเสริมระบบ 
  การบริหารกิจการ 
  บ้านเมืองแบบมีส่วน 
  ร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
  ภาคเอกชนและ 
  ภาคประชาชน 

1.การกระจายอ านาจการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่การสร้างสรรค์ 
  พัฒนาคุณภาพงานให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดย 
      1.1.ทรัพยากรบุคคล มีการจัดท าข้ันตอนกระบวนงาน น าขั้นตอน 
           กระบวนงานเข้าร่วมหารือ เพ่ือปรับลดขั้นตอนและ 
           ความซ้ าซ้อนของงาน 
       1.2.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  (กลยุทธ์ที่ 5 / จุดเน้นที่ 9 / มาตรฐานที่ 5) 
2. การสืบค้น ประสานงาน แสวงหาหน่วยงานภาครรัฐ/ภาคเอกชน/ 
   ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการพัฒนางาน 
   ให้บรรลุผล  โดย 
     2.1.การประสานงาน ส านักงาน ก.พ./ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปิดระบบ 
          ในการพัฒนาสมรรถนะให้กับทรัพยากรบุคคล 
     2.2.การประกาศน าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          มาสร้างเสริมสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 



 
 

42 
 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2567 

 

 
           Human Resource Development Plan : HR 2564 -2567@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ข้ำรำชกำรไทย 

กิจกรรม/โครงกำร ในปีงบประมำณ 2563-2564 

     2.3.การส่งเสริมสนับสนนุองค์คณะบุคคลหลักใน สพป.สงขลา เขต 2  
          เพ่ือการสร้างสรรค์พัฒนาตามกรอบภารกิจบทบาทที่มี 
          ประสิทธิภาพ 
      2.4.การกระตุ้นส่งเสริม ให้ความส าคัญในการบริหารกิจการของ 
           เครือข่ายสถานศึกษาภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ 
           ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
       2.5.การกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดระดม 
            สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาสร้างคุณภาพ 
            การจัดการศึกษา 
(กลยุทธ์ที่ 5 / จุดเน้นที่ 9 / มาตรฐานที่ 5) 

6.การยกระดับความโปร่งใส 
  และสร้างความเชื่อมั่น 
  ศรัทธาในการ 
  บริหารราชการแผ่นดิน 

1.การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับทรัพยากรบุคคล 
  ใน สพป.สงขลา เขต 2 โดย 
     1.1.เข้าวัดท าบุญนั่งสมาธิพร้อมกันทุกวันพระที่สองของเดือน 
     1.2.จัดโครงการรองรับเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.  
2.ก าหนดเนื้อหาหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้ในการจัดกิจกรรม 
   “การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล” 
3.การจัดท าคู่มือ เทคนิคการสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารจัดการ 
  องค์กร” เพ่ือแจกจ่ายให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
  สร้างคุณภาพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
4.วัดประเมินผล ด้วยแบบวัดประเมินผลสมรรถนะที่พึงประสงค์ ปีละ 1  
   ครั้งโดยผู้บริหารโรงเรียน (ในโรงเรียน)/ รอง ผอ.สพป. (ในกลุ่ม/หน่วย) 
5. กระตุ้นส่งเสริมให้ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน มีการพิจารณาคัดเลือก 
   กระบวนงานเด่นที่สร้างคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สู่การ 
   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดทัศนคติที่ดี 
   ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
6. การประสานงาน ระดมแนวคิดทางทุกภาคส่วนในองค์กรเพ่ือน าข้อมูล 
   ข่าวสารองค์ความรู้ที่เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการของ 
   องค์กรเพ่ือแจ้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ได้รับทราบและท าความเข้าใจ ผ่านเว็บไซต์ สื่อต่าง ๆ ขององค์กร 
7.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่การ 
  ยกย่องเชิดชูเกียรติด้วย “บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณวิชาชีพ” 
8.ประกาศนโยบาย “คุณภาพน า คุณธรรมเสริม เพ่ิมความโปร่งใส ใส่ใจ 
   ในการสร้างคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ” เพ่ือขับเคลื่อนสร้าง 
   คุณภาพเขตพ้ืนที่สุจริต 
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9. กิจกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรีสงขลา2” สู่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
    (OBEC AWARDS) 
   (กลยุทธ์ที่ 2/จุดเน้นที่7,8/มาตรฐานที่ 1,2,4) 

7.การสร้างความพร้อมของ 
  ระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่ 
  การเป็นประชาคมอาเซียน 

1.การสร้างความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย 
    1.1.ประสานงาน ระดมแนวคิดร่วมระหว่างกลุ่มบริหารงานบุคคลกับ 
         กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าคู่มือ  
         “เรียนรู้สู่ภาษาท่ีสองเพ่ือการสื่อสารที่ดี” เพ่ือจัดสรรให้กับ 
          ทรัพยากรบุคคลใน สพป./และโรงเรียน เพ่ือใช้ประโยชน์ ตลอดจน 
          น าเข้าสู่เว็บไซต์เพ่ือให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ 
     1.2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการใช้ภาษาท่ีสองเพ่ือ 
          การสื่อสารที่ดีภายใน สพป.สงขลา เขต 2 และหน่วยงานในสังกัด 
          หลักสูตร 3  วัน จ านวน 7 รุ่น (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) 
     1.3.จัดกิจกรรมสื่อสารภาษาท่ีสอง พบปะทักทายภายในองค์กร  
          ในทุกวันจันทร์ ภายในองค์กร  สู่การมอบรางวัล  
         “ผู้สื่อสารด้วยภาษาท่ีสองยอดเยี่ยม” 
     1.4.กระตุ้นส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเป็น Knowledge Worker 
          ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์และ 
          พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งศตวรรษใหม่ 
          อย่างมืออาชีพ 
2.กระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลในสังกัดเข้าศึกษาเรียนรู้ 
  การพัฒนาตนเองด้วยภาษาที่สองกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
3.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประเทศเพ่ือนบ้าน 
4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานเด่นในรูปของการน าเข้าสู่เว็บไซต์ 
   และการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการด้วย “108 วิธคีิด  
   พิชิตคุณภาพ” เพ่ือต่อยอดขยายผลองค์ความรู้สู่เวทีสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ที่ยั่งยืน 
   (กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1,3,4/ มาตรฐานที่ 1,4) 
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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 ติดตามทีเ่ป็นผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้ 
(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. ผู้บรหิาร/ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ สังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการ
พัฒนา เพ่ือน าสู่หาความร่วมมือ เพื่อการสร้างและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   2.2. การนิเทศ ติดตาม แนะน า และการสอน Coach   เป็นระบบหรือ กระบวนการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ ติดตามผล
การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลเพ่ือให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
  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 และ
ท าตามที่ฉันบอกได ้

    

7 ฉันเข้าใจความต่างที่เธอเป็น แต่เราร่วมงานกันได้เสมอ เพราะเรา
มีเป้าหมายร่วมกันคืองานบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนด 

    

8 ทีมงานของฉัน คือ แบ่งบทบาทหน้าท่ีไปแล้วก็ท าไป ใครพลาด
ตรงจุดไหนก็ต้องเตม็ใจท่ีจะต้องรบัผิดชอบกันเอาเอง เพราะเรา
แบ่งกันชัดเจนแล้ว 

    

9 ฉันและเธอ เราต้องร่วมกันศึกษารายละเอียดงานก่อน แล้วเอา
มาคุยกันว่าตรงกันไหม แล้วเราจะท าอย่างไรให้งานบรรลผุล  

    

แบบวดัประเมินผลองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะการสร้างทีมงาน เพื่อพฒันางาน/องค์กรสูค่ณุภาพ เป็นไปตาม

มาตรฐานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.สงขลา เขต 2 ก่อนการเข้าหลักสูตรการอบรมพัฒนา 



 
 
 
 

48 
 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2567 

 

 

Human Resource Development Plan  : HR2564 -2567@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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  ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(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 าความเข้าใจ
PMQAทัง้หมดเพียงแตเ่ข้าใจในหมวดหนึ่งหมวดใดทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภารกิจงานท่ีตนเองรบัผิดชอบก็พอ 

    

6 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทีเ่ป็นเลิศ ซึ่งเป็นนโยบายหลัก
ของ สพป.สงขลา เขต 2 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรรู้  
ท าความเข้าใจ 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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ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

ท าให้การด าเนินงานตามเกณฑ์พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐบรรลุผล 

9 การวางแผนเป็นบทหน้าท่ีที่บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานทุกคนในองค์กร
ควรเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการระดมแนวคิด เพื่อให้เป้าหมาย
ขององค์กรบรรลผุล 

    

10 การวัดความพึงพอใจ ควรวัดกับผูร้ับบริการอย่างเดียว เพื่อ
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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กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

5 ความหมายของ “ทีม คือ บุคคลตัง้แต่ 2 คนร่วมกันท างาน
เพื่อให้งานท่ีรับมอบหมายบรรลุวตัถุประสงค์” ฉันเข้าใจ.... แต่
ฉันว่า  ถึงแม้งานนั้น ๆ เป็นจะเปน็งานท่ีท าประจ า(lutein)ท่ีฉัน
ท าคนเดียว ..แต่ฉันกส็ามารถพัฒนางานผลงานได้จากการร่วม
ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม/หน่วย
ได้ ซึ่งน่ี 
ก็คือการสรา้งทีมงาน หรือ เครือข่ายทีมงานคุณภาพไดเ้หมือนกัน 

    

6 ทีม คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คน ท่ีมีแนวคิด เธอต้องเหมือนฉัน และ
ท าตามที่ฉันบอกได ้

    

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

    

8 ทีมงานของฉัน คือ แบ่งบทบาทหน้าท่ีไปแล้วก็ท าไป ใครพลาด
ตรงจุดไหนก็ต้องเตม็ใจท่ีจะต้องรบัผิดชอบกันเอาเอง เพราะเรา
แบ่งกันชัดเจนแล้ว 

    

9 ฉันและเธอ เราต้องร่วมกันศึกษารายละเอียดงานก่อน แล้วเอา
มาคุยกันว่าตรงกันไหม 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 จดัขึ้นในครั้งนี้  เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม
ให้ฉันมั่นใจ เปิดใจยอมรับที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทียบเคยีง
ประสบการณ์จากคนอ่ืน ๆ เพื่อน ามาพัฒนางาน และที่ส าคัญ 
ฉันได้เพื่อนที่รู้ใจไปกันได้เพิ่มขึ้น 

    

11 ฉันอยากให้มีการจดักิจกรรมพัฒนา ส่งเสรมิคณุภาพในลักษณะนี้     
 
ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และการน าไปใช้ในการ 
            พัฒนางานที่ได้รับจากวิทยากรในครั้งน้ี (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
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กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

การบริหารจัดการจ านวน 6 หมวด 
4 วิสัยทัศน์  เป็นเป้าหมายระดับสูงขององค์กรและเป็นแนว

ทางการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

    

5 บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานไมจ่ าเป็นจะต้องเรียนรู้ท าความเข้าใจ
PMQAทั้งหมดเพียงแตเ่ข้าใจในหมวดหนึ่งหมวดใดทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภารกิจงานท่ีตนเองรบัผิดชอบก็พอ 

    

6 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทีเ่ป็นเลิศ ซึ่งเป็นนโยบายหลัก
ของ สพป.สงขลา เขต 2 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรรู้ 
ท าความเข้าใจ 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)มั่นเสริมสรา้งศักยภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 5) ติดตาม 
ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผน  6) สรปุ 
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) มุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ ไม่ก าหนดวิธีการ 
ปรับประยุกตไ์ด2้) สนับสนุนการบูรณาการ 3) มุ่งเน้นคดิเชิง
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กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหต ุมาก ปาน
กลาง 

น้อย 

ระบบ เพื่อเป้าประสงค์ที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันในองค์กร 
4) ติดตาม ประเมินผลที่เน้นเป้าประสงค์ของงาน อย่างต่อเนื่อง 

13 องค์กรคุณภาพในความคิดของท่าน คือ 1)น าองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ 2)การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้  3)เรียนรู้
องค์กรและบุคคล 4) ให้ความส าคญักับบุคลากร ผู้เกีย่วข้องและ
ผู้ใช้บริการ 5) คล่องตัว  6) มุ่งเนน้อนาคต 7) การบริหาร
จัดการเพื่อใหไ้ด้นวัตกรรม/ผลงานเด่น 8) การบริหารจัดการบน
ฐานข้อมูลจริง 
9)รับผดิชอบต่อสังคม 10) มุ่งเนน้ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
ของงาน 11) ด้วยมุมมองแนวคิดเชิงระบบ 

    

               ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมลู 
                     ข้อมูลที่ได้รับจะใช้เป็นข้อมูลฐานในการวางแผน จดักระบวนการสร้างความรูค้วามเขา้ใจของวิทยากร 

 

                                          แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 

หมายเหตุ :  แบบประเมินฉบับน้ี 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 แต่มีผลการ
พัฒนา 
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             พอที่จะปฏิบัติงานได้บา้ง แต่ต้องมีการปรับปรุง 
 ระดับ 3  หมายถึง ผา่นการพัฒนา เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะที่ได้จากการพัฒนาพอสมควร สามารถน า 
             ความรู้ที่ไดไ้ปปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเอง และมีผลงานท่ีมีคณุภาพพอใช้ 
 
 ระดับ 4  หมายถึง ผ่านการพัฒนา  เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ/ทักษะที่ไดร้ับจากการพัฒนาดี สามารถน า 
              องค์ความรู้ที่ได้ ไปปรบัประยุกต์ โดยใช้ความคดิ การสรา้งสรรคผ์ลงานไดเ้ป็นอย่างดีมีคณุภาพ และ 
               สามารถแนะน า ช่วยเหลือผู้อื่นได ้
 ระดับ 5  หมายถึง ผ่านการพัฒนา เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ/ทักษะที่ไดร้ับจากการพัฒนาเป็นอย่างดีมาก  
             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 ์
     (     )วิทยาศาสตร ์
     (     )สังคม 
     (     )สุขศึกษาและพลศึกษา 
     (     )ศิลปะ 
     (     )การงานอาชีพฯ 
     (     )ภาษาต่างประเทศอังกฤษ 
     (     )กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     (     )อื่น ๆ
(ระบุ)............................................................. 

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

1.2.ความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ตามบริบท
ของโรงเรียน การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรยีน  โดย 

       

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ หลักฐาน

ประกอบการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 ม. 

1)การจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู้ได้อยา่งมีระบบ        
2)การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท
ของเนื้อหา และของผู้เรยีน 

       

3)การจดัการเรียนรูไ้ดห้ลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาและบริบทของผู้เรียน 
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1.3.ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบ่งเป็น 

      1.กิจกรรมใน
แผนการ 
จัดการเรียนรู ้

1)การจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู้ได้อยา่งมีระบบ 
  โดย 
  มีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกัน 

      2.ผลงานของ
ผู้เรยีน 
3.สื่อ นวัตกรรม
การจัดการฯ 

2)การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัตจิริง 
  เพื่อให้คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปญัหาได ้

      4.บันทึกการนิเทศ
ช้ันเรียน 

3)การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตาม 
   ความสามารถ และความสนใจ 

      5.การสอบถาม
ผู้เรยีน เพื่อนครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4)การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ 
   แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

      6.อื่น ๆ 

2.การพัฒนาผู้เรียน        
2.1.ความสามารถในการปลกูฝังคุณธรรม 
     จริยธรรม โดย 

       

1)การจดักิจกรรมได้หลากหลายเหมาะสมกับ 
   ธรรมชาติของผู้เรยีน 

       

2)การจดั หรือสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 
  ได้สอดคล้องกับสาระการเรยีนรู้ 

       

2.2.ความสามารถในการปลกูฝังความเป็น 
     ประชาธิปไตย  

       

1)การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียน รู้จักรบัฟังความคิดเห็น 
  ของผู้อื่น และยอมรับมติของกลุม่ 

       

2)การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวความคดิ และการปฏิบตัิ 
   กิจกรรมของกลุ่ม 

       

3)การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้จักใช้เหตุผลไตรต่รอง 
  ในการตัดสินใจ 

       

4)การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีความตระหนักในเรื่อง 
  สิทธิมนุษยชน 

       

2.3.ความสามารถในการจัดระบบดูแลและ 
    ช่วยเหลือนักเรียน  โดย 

       

1)การวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างบุคคล 
   ของผู้เรียน 

       

2)การวิเคราะหป์ัญหาเพื่อหาทางช่วยเหลือผูเ้รียน        
3การแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรยีนทั้งกลุ่มดี  
  กลุ่มเสีย่ง และกลุม่ที่มีปัญหา 

       

4)การตดิตามประเมินผล การแนะแนวและให้ 
  ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
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       ลงช่ือ......................................................... ผู้ประเมิน 
                                                                          (...............................................................) 
                                                        ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….. 
                                                             วันท่ี......................เดือน................................... พ.ศ................ 

 

5)การจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน        
3.การบริหารจัดการชั้นเรียน        
3.1.ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้  
     โดย 

       

1)การจดักิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกล้า 
  แสดงความคิดเห็น พูดคุยโต้ตอบในสิ่งท่ีเกี่ยวข้อง 
  กับบทเรียน 

       

2)การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนปฏิบัตริ่วมกัน        

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ หลักฐาน

ประกอบการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 ม 

3)การจดัมุมประสบการณ์และสื่อที่เอื้อต่อ 
   การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

       

4)การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียน เรียนรู้อย่าง 
   มีความสุข 

       

4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย        
4.1.ความสามารถในการวิเคราะห์ โดย       1.การมีส่วนร่วมใน

การจัดท าวิสัยทัศน์ 
แผนงาน โครงการ 

1)การวิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง  
  จุดอ่อนของโรงเรียน 

      2.มีแผนการจดัการ
เรียนรู ้

2)การวิเคราะห์แผนการจัดการเรยีนรู้       3.มีรายงาน
ประเมินผล 
  การจัดการเรียนรู ้

4.2.ความสามารถในการสังเคราะห์ โดย        
1)การจดัท าแผนงาน/โครงการเพือ่การจัดการ
เรียนรู ้

      1.มีแผนการจดัการ
เรียนรู ้

2)การบูรณาการความรู้ทั้งภายในและระหว่าง 
  กลุ่มสาระการเรียนรู ้

      2.การแก้ปญัหา
หรือการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

3)การบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
  วิถีชีวิตประจ าวัน 

      3.เอกสารประกอบ 
  การจัดการเรียนรู ้

       4.รายงานการวิจัย 
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ออกแบบ จัดท ารูปเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  ที่ปรึกษา 

   นายปราโมทย ์  ส่งสิงห์   ผอ. สพป.สงขลา เขต 2   

   นางสุภาวดี  ดวงจนัทร์   รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 

   นางจิณณาภกัด์ิ มกัคุน้    รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 

  นางกชนิกา  วงศว์รนุช   ขา้ราชการบ านาญ  

        ตรวจสอบและควบคุม 
    นางเพียรเพญ็  ภู่อิสริยะกุล  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 คณะท างาน 

  นางสาวศรีพิมพ ์ จิตภกัดี              ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาครูฯ 

  นางธญัรดี  มุณีกลุ    นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

  นางสาวเจนจิรา  มะโบะ   เจา้พนกังานธุรการ 

 

 

 นางสาวศรีพมิพ์  จิตภักดี                    

 



 
 
 
 

57 
 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2567 

 

 

Human Resource Development Plan  : HR2564 -2567@ska2 

กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

                 

 
    

     

  

                         


