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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมกำรกำรศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริห าร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเขตพื้นที่ประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2553 รับผิดชอบการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐานของจังหวัด 5 อำเภอ คืออำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอ ยี่งอ อำเภอรือเสาะ และ
อำเภอศรีสาคร มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายใน
พื้นที่การศึกษา ให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เท่าเทียม และมีคุณภาพ จัดตั้ง
ยุบรวม หรือล้มเลิกการศึกษาประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาและมีโครงสร้างการบริหารสำนักงาน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษาทางไกลเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริห ารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่ม กฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน
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อำนาจหน้าที่
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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โครงสร้างการบริหาร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที
การศึกษา พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มอำนวยการ
2) กลุ่มนโยบายและแผน
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5) กลุ่มบริหารบุคคล
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
10) กลุ่มกฎหมายและคดี
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษา
เพื่อการสื่อสาร เพิ่มขึ้นอีก 1 ศูนย์
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โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต
อำเภอเมืองนราธิวาส
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลำภู-บางนาค
1. อนุบาลนราธิวาส 5. บ้านรามา
2. เมืองนราธิวาส
6. บ้านทำเนียบ
3. วัดลำภู
7. บ้านปลักลา
4. วัดโคกโก
กลุ่มเครือข่ายโคกเคียน
1. บ้านโคกพะยอม 4. บ้านทอน
2. บ้านบือราเป๊ะ
5. บ้านทรายขาว
3. บ้านฮูแตทูวอ
6. วัดพนาสณฑ์
กลุ่มเครือข่ายกะลุวอเหนือ
1. บ้านบางมะนาว 6. บ้านหัวเขา
2. บ้านค่าย
7. บ้านปูลากาป๊ะ
3. บ้านเปล
8. บ้านโคกสยา
4. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153
5. ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่)
กลุ่มเครือข่ายกะลุวอ
1. บ้านยาบี
4. บ้านกูแบสาลอ
2. วัดกำแพง
5. บ้านโคกศิลา
3. บ้านกาแนะ
6. บ้านไร่พญา
กลุ่มเครือข่ายมะนังตายอ
1. บ้านมะนังกาหยี 4. บ้านสุไหงบาลา
2. บ้านโคกแมแน 5. บ้านจูดแดง
3. บ้านโต๊ะนอ
6. บ้านจะแลเกาะ
กลุ่มเครือข่ายบางปอ
1. บ้านยารอ
5. บ้านจืองา
2. บ้านโคกตีเต
6. บ้านทุ่งโต๊ะดัง
3. บ้านโคกสุมุ
7. บ้านแคนา
4. บ้านตะโละแน็ง

อำเภอยี่งอ
กลุ่มเครือข่ายยี่งอ-ละหาร
1. บ้านยี่งอ
5. บ้านกาเด็ง
2. บ้านกูเล็ง
6. บ้านปูตะ
3. บ้านบูเกะกอตอ
7. บ้านศาลาลูกไก่
4. บ้านกาบุ๊
8.ทุ่งคา
กลุ่มเครือข่ายน้ำพุเสด็จ
1. บ้านตะโละมีญอ 5. บ้านกาแร
2. บ้านบูเกะบากง
6. บ้านกำปงปีแซ
3. บ้านบลูกาสนอ
7. บ้านลุโบะดาโตะ
4. บ้านกูยิ(ยี่งอ)
กลุ่มเครือข่ายซาเบ็ง
1. บ้านลูโบะบายะ
5. บ้านต้นตาล
2. บ้านปาลอบาต๊ะ 6. บ้านลุโบะปาเระ
3. บ้านกูแว (ประชาอุทิศ) 7. บ้านแยะ
4. บ้านจอเบาะ 8. บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)

อำเภอศรีสาคร
กลุ่มเครือข่าย
1.คอลอกาเว
12.บ้านลาเวง
2.บ้านไอร์แยง
13.บ้านดาฮง
3.บ้านปาหนัน
14.บ้านตอหลัง
4.ประชาวิทยรังสรรค์ 15.บ้านตะมะยูง
5.บ้านป่าไผ่
16.บ้านลูโบ๊ะบาตู
6.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษฏ์ 17.สามัคคีวิทยา
7.ชุมชนบ้านซากอ 18.บ้านบือแนนากอ
8.บ้านกลูบี
9.บ้านสาคร
10.สว่างวัฒนา
11.บ้านตามุง

อำเภอบาเจาะ
กลุ่มเครือข่ายบาเจาะ
1. บ้านแป๊ะบุญ
2. น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
3. บ้านดูกู
4. บ้านบือเจ๊าะ
กลุ่มเครือข่ายลูโบะสาวอ
1. บ้านตะโละบาลอ
2. ราชประชานุเคราะห์ 9
3. บ้านปูซูตีฆอ
4.ราชประชานุเคราะห์ 10
5.บ้านสุไหงบาตู
กลุ่มเครือข่ายจำปา
1. บ้านอาตะบือเระ
2. บ้านยือลอ
3. บ้านอีโยะ
4. บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
5.บ้านกาเยาะมาตี
กลุ่มเครือข่ายบาเระใต้
1. บ้านบูเกะสูดอ
2. บ้านคลอแระ
3. บ้านตันหยง
4. บ้านฮูแตยือลอ
5. บ้านบือเระ
กลุ่มเครือข่ายมิตรภาพ
1. บ้านบือแนปีแย
2. บ้านปะลุกาสาเมาะ
3. วัดเชิงเขา (แดงอุทิศ)
4. บ้านมะยูง
5. บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
6. บ้านปะลุกาแปเราะ

อำเภอรือเสาะ
กลุ่มเครือข่าย
1.(ไพโรจน์วิทยา)
2.บ้านนาดา
3.บ้านรือเสาะ
4.บ้านยาแลเบ๊าะ
5.บ้านบากง
6.บ้านนาโอน
7.บ้านบูกิ้ตยือแร
8.บ้านบลูกา
9.ยะบะ
10.บ้านลาเมาะ
11.บ้านกาโดะ
12.บ้านละเมาะฮีเล
13.บ้านมือและห์
14.บ้านจือแร
15.บ้านดือแย
16.บ้านสาวอ
17.บ้านบือแรง
18.บ้านอีนอ
19.บ้านกูยิ
20.บ้านลาโละ
21.บ้านบริจ๊ะ
22.บ้านยือลาแป
23.บ้านบือเล็งใต้
24.บ้านดือแยหะยี
25.บ้านตายา
26.บ้านมะนังปันยัง
27.บ้านลูโบะบูโละ
28.บ้านละหาน
29.บ้านบาโงปะแต

30.บ้านสายน้ำทิพย์
31.บ้านสวยพลู
32.บ้านธรรมเจริญ
33.ประชาพัฒนา
34.บ้านบาตง
35.บ้านพนาทักษิณ
36.บ้านบลูกาฮีเล
37.บ้านสะแนะ
38.บ้านสุเป๊ะ
39.บ้านบาโงปูโละ
40.บ้านซือเลาะ
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ส่วนที่ 2
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
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7

8

9
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ มีแนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยยึดธรรมาภิบาล มาตรฐานเดียวกัน
ทั้งด้านการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้นำนโยบายกาบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มาขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง
1.1 การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1.1 จัดทำแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ปี เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระยะสั้น แผนอัตรากำลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหารอัตรากำลังคนระยะยาว
1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ก ารศึกษา เพื่อให้การบริหาร
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีประสิทธิภ าพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตำมคำสั่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ 636/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.3 วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการ ตามความจำเป็นของสถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังได้
ครบทั้ง 148 โรงเรียน
1.2 การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังโดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ผลการดำเนินการ
ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 16 อัตรา
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1.3 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจาก
ผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือน มีจำนวนทั้งสิ้น 57 ราย ดังนี้
1) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการจัดสรร จำนวน 5 อัตรา
- จัดสรรคืนให้โรงเรียนเดิม จำนวน 5 อัตรา
2 ) ตำแหน่งครูผู้สอน ได้รับการจัดสรร จำนวน 52 อัตรา
จัดสรรอัตราให้สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 52 อัตรา
3) ตำแหน่งครูผู้สอน ได้รับจัดสรรจาก สพท.อื่น จำนวน 49 อัตรา
จัดสรรอัตราให้สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 49 อัตรา
1.4 การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นราธิวาส เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา
นราธิวาส เขต 1 ที่ 594/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจ ารณาเกลี่ยอัตรากำลั งพนักงาน
ราชการ และคำสั่งสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษา
นราธิวาส เขต 1 ที่ 259/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจ ารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ ได้ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง พนักงานราชการไปกำหนด
ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ผลการดำเนินการ
ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการไปกำหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 4 อัตรา
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2. ด้านการสรรหาบุคลากร
2.1 การบรรุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ /ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1 ได้ ข ออนุ ม ั ต ิ บ รรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัด
ผลการดำเนินการ
- บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ส อบแข่งขันได้
จำนวน 8 ราย
- บรรจุ แ ละแต่ ง ตั ้ ง ผู ้ ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ ก
จำนวน 18 ราย
2.2 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด
ผลการดำเนินการ
- บัญชีผู้ผ่านการสรรหา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ราย จัดจ้างแล้ว จำนวน 2 ราย
- บัญชีผู้ผ่านการสรรหา กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 22 ราย จัดจ้างแล้ว จำนวน 5 ราย
2.3 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่าน
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้เนินการขออนุมัติแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู
ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 123 คน
2.4 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการ จัดทำรายละเอียด
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ผลการดำเนินการ
จัดทำรายละเอียดการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานราชการ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย ดังนี้
1) ข้าราชการครู จำนวน 4 ราย
2) พนักงานราชการ จำนวน 10 ราย

2.5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล จำนวน 6 ราย ดังนี้
- ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563
(เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย
- ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
จำนวน 5 ราย
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2.6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดำเนินการย้ายครู ดังนี้
- รับย้ายข้าราชการครูได้รับการย้ายภายในเขต จำนวน 23 ราย
- รับย้ายข้าราชการครูจากต่างเขต
จำนวน 4 ราย
2.7 การบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 26 ราย
- ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน 1 ราย
2.6 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ในระยะเวลา ๑ ปี
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ดังนี้
- ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 26 ราย
- ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน 1 ราย
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๓. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
3.1 การประเมินวิทยฐานะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น ดังนี้
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ

ครู
14
83

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
5

รวม
14
88

3.2 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการให้ข้าราชการครูและลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับเดิม
ชำนาญการ

เลื่อนระดับ
ชำนาญการพิเศษ

จำนวน (ราย)
1
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๔. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีผลการดำเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
4.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

4.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
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4.3 การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

4.4 การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

4.5 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

18
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๕. ด้านการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ได้ดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการและกิจกรรม รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาบุคลากร
แผนงาน/โครงการ
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
• การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
1.2 แผนงานการจัดทำระบบแผนและ
ประสานการพัฒนา
• การจัดแผนพัฒนาบุคลากร
(ID Plan)
• การหาความจำเป็น (Training Need) ใน
การพัฒนาบุคลากร

1.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ
ต่างๆ
• การจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนา
•โครงการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

• จำนวนครั้งการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้าน
วิชาการให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เป็นประจำ

• บุคลากรมีการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
รายบุคคล (ID Plan)
• หน่วยงานมีการหาความจำเป็น(Training
Need) และมีเอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องตนในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด

• จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด
• จัดให้มีการหาความจำเป็น(Training
Need)เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและใช้
เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด

• มีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการ • มีการจัดทำข้อมูลบุคลากรศึกษาต่อ เพื่อ
พัฒนา
รวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้บุคลากรให้
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ (Put the
Right man on the Right job)
• บุคลากรในสังกัดมีพัฒนาตามความต้องการ • บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ
ตามความต้องการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
แผนงาน/โครงการ
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตาม
ความจำเป็น (หลักสูตรจาก
หน่วยงานกลาง)

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัด (หลักสูตรเฉพาะด้าน)

ตัวชี้วดั ผลการดำเนินงาน
• มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา/จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ หรือ การให้ความรู้ใน
ลักษณะของการจัดหลักสูตรต่างๆ แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตาม
ความจำเป็นและเป็นประโยชน์
• มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ความรูใ้ น
ลักษณะของการจัดหลักสูตรต่างๆ โดย
จัดทำเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน

รายละเอียดโครงการ
• จัดการฝึกอบรมสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ การให้ความรู้ในลักษณะ
ของการจัดหลักสูตรต่างๆ แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
• จัดการฝึกอบรม สัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ โดยจัดทำเป็นหลักสูตร
เฉพาะด้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
บุคลากร

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
• มีการทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์
• มีการส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการ
ความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน
• มีการเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนำ
การจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กร

รายละเอียดโครงการ
• จัดให้มีคณะทำงานจัดทำระบบการบริหารความรู้
เพื่อให้การจัดทำระบบการจัดการความรู้ดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิผล
• ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและ
วางแผนดำเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมี
สารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ
เหตุผล และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
• บุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปัน
ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนำ
ความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
4.1 แผนงานจัดการยุทธศาสตร์ • ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการสร้างขวัญกำลังใจใน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมีวาม
การปฏิบัติงาน การยกย่องและ ก้าวหน้าในวิชาชีพ
เชิดชูเกียรติ
• ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีขวัญกำลังใจใน
การทำงาน

รายละเอียดโครงการ
• มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่พงึ่ ประสงค์
ประกอบคุณงามความดี และอุทิศตนเพื่อราชการ
• มีการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชู
เกียรติให้ครูและบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติราชการ
ด้วยวิริยะอุตสาหะ

ผลจากการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๑. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของสํานักงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ รวมทั้ง สถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- บทบาทภารกิจ อํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ
- ยุทธศาสตร์ของชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูปประเทศ
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้
บุคลากรของสํานักงานฯ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
- สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น สภาพการเมืองและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรคระบาด เป็นต้น
๒. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและ พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ โดยดําเนินการ ดังนี้
สมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๑) ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาภายใน
ของสํานักงานได้อย่างมืออาชีพ
สํานักงานฯ (In House Training) และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับภายนอก
หน่วยงาน ในเรื่องที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งและ
ระดับ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(Functional Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Management
Competency)
๒) พัฒนาบุคลากรโดยเชื่อมโยงจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในส่วนของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์หาวิธีการในการพัฒนา และ
นําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan:IDP) ซึ่งมุง่ เน้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการพัฒนาด้วย การฝึกอบรม (Training) หรือ
การพัฒนาบุคลากรทีไ่ ม่ใช่การฝึกอบรม (Non-Training) เช่น การมอบหมายงานให้
ปฏิบัติ การสอนงาน การให้คําปรึกษา การเป็นพีเ่ ลี้ยง การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น เพือ่ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นไปตามความ
คาดหวังของสํานักงานฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ดําเนินการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ
ของสํานักงานฯในบริบทเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา เป็นต้น
๑. พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ดําเนินการ
๓. พัฒนาบุคลกรเพือ่ สนับสนุน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อให้
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพพร้อมในการเลื่อน
สู่ระดับตําแหน่งทีส่ ูงขึ้น
๒. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการก้าวสู่ตําแหน่งผูบ้ ริหาร (Succession
Plan) และการพัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร อาทิเช่น ภาวะผู้นําเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผูบ้ ริหารที่ดี
รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้พร้อมต่อการบริหารงานของสํานักงานภายใต้
บริบทแวดล้อมทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management)ดําเนินการพัฒนาและ
จูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องและรักษาให้อยูป่ ฏิบัติงานในองค์กร

แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๔. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้
และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สํานักงานฯ
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กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. สนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนทุน การศึกษาให้
บุคลากรศึกษาต่อ รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มี
ศักยภาพขึ้นมารองรับการขับเคลือ่ นภารกิจ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯใน
อนาคต ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ฐานความรู้ให้แก่องค์กรในระยะยาว
2. ศึกษาดูงานสนับสนุนให้บคุ ลากรได้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน
สถาบันการศึกษา เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดําเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้วยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน
๕. พัฒนาและส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมดําเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของ
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
บุคลากรเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประมวลจริยธรรมรวมทั้งยึดหลัก
รวมทั้งการรณรงค์และสื่อสารเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ
๒. เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์
และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสํานักงานฯ หลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
- จัดโครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มี
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรเพื่อให้ สุขภาพที่ดี มีความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร ได้ดําเนินการจัดทําแผนสร้าง
บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรภายใน
มีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจในการ
สํานักงาน เพือ่ ให้บุคลากรทุกระดับ มีความสุขและความสมดุลในชีวิตการทํางาน มี
ปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีต่อกันมีความภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของสํานักงานฯ รวมทั้ง การสร้างสัมพันธภาพและการ
ทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากรทุกระดับทุกสายงาน
๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้าน
ร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อตนเองและองค์กร
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โครงการและกิจกรรมที่จัดการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
2. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่าง
วันที่ 2-5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 1 เมษายน
2564 และวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.
นราธิวาส เขต 1
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการชุดเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่าง
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส
เขต 1
4. การประชุมชี้แจงแนวทางการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยสู่ชั้นเรียน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ผลการดำเนินงาน :
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 ชุด
เป็นแผนที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของ
นักเรียนการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ชุดสื่อเสริมทักษะภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถใช้ในการพัฒนาทักษะ การอ่าน
และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินความสามารถในการอ่านและการ
เขียนของนักเรียนได้อีกด้วย
3. ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ได้ตรงกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี 2551 และพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
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กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณการที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
2. เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อและเทคนิคการจัดการเรียน การ
สอนเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม
4. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย แกนนำ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 22 คน และคณะทำงาน จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ดำเนินกิจกรรมระหว่าง
วันที่ 2-5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
2. ประชุมชี้แจงแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ชั้นเรียน จำนวน 148 คน ใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อภาษาไทยและทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 148 คน ในวันที่
5 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ผลการดำเนินงาน :
1. ครูที่เป็นแกนนำของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ อีกทั้ง นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้อีกด้วย
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถผลิตสื่อภาษาไทย และนำไปพัฒนาทักษะภาษาของเด็กปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพ

3. โครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PBL)

กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

25

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ครูวิชาการสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning:
PBL) ในรายวิชาของตนเองและประยุกต์ความรู้ร่วมกับทีมผู้สอนอื่นๆ ได้
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning :
PBL) แก่ครูวิชาการและครูที่สนใจ จำนวน 153 คน ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 13 สิงหาคม
2564
ผลการดำเนินงาน :
ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองและบูรณาการร่วมกับครูผู้สอนกลุ่ม
สาระอื่นได้

4. โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GAME- BASED
LEARNING : GBL)
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กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้
เกมเป็นฐาน (GAME-BASED LEARNING) และสามารถสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ดำเนินการ:
1. ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL) ผ่าน Zoom meeting เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็น
ฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL) ผ่าน Zoom meeting เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา
08.30 – 16.30 น. โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 260 คน
3. ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานผ่าน Z๐om meeting เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน
ผลการดำเนินงาน :
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็น
ฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL) ผ่าน Zoom meeting ดังนี้
1. ครูที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้
เกมเป็นฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL) และสามารถสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง
2. ครูที่เข้าร่วมอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GAME-BASED
LEARNING : GBL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์
การสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. การพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีความรู้และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โดยการนำเกมมาใช้ในการพัฒนา
แนวคิดเชิงคำนวณการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วัยเรียน
4. ครูที่เข้าร่วมประชุมสามารถตัดต่อคลิปการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการสอน สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี
5. ครูที่เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตสื่อสอนออนไลน์ได้อีกทั้งยังสามารถต่อยอดใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ได้เหมาะสม
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5. โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาไทยพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการ จัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (Quick Win)

กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็ก มีสื่อในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมที่ดำเนินการ:
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 37 โรงเรียน ใช้ในการซื้อสื่อการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการดำเนินงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 37
โรงเรียน สำหรับดำเนินการซื้อสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่าน
ออกเขียนได้และคิดเป็น

6. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมที่ดำเนินการ:
1. การประชุม ชี้แจงและสร้างความเข้าใจคณะกรรมการในการดำเนินงานวิจัย
2. การประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงร่างวิจัย สร้างเครื่องมือวิจัย และวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย
3. ดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ
4. การประชุมสรุปประเด็นการวิจัย และรายงานผลการดำเนินงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน :
การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ทำให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีแนวทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งครอบคลุม
กับลักษณะและประเภทของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถพึ่งพาตนเอง (Stand Alone)
โรงเรียนประชารัฐพักนอน (จชต.) และโรงเรียนในลักษณะอื่น ๆ ในสังกัด เพื่อให้โรงเรียนนำนโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของตนเองไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2565 อีกทั้งมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
นักวิจัยที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนในลักษณะอื่น ๆ ในสังกัด ที่สามารถเป็นแกนนำและให้คำปรึกษาในการทำวิจัย
สำหรับผู้บริหาร และครูที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ รายงานวิจัยที่ได้จากโครงการดังกล่าว
สามารถสะท้อนข้อมูลในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด โดยสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้ไปสู่เป้าหมายของการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ทั้งนี้พบว่า สถานศึกษามี
การปรับเปลี่ยนแผนและเป้าหมายในการจัดการศึกษา ปรับวิธีการนิเทศ และการกำกับติดตามการดำเนินงานให้
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เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี้สถานศึกษาบางแห่ง ได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น มีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้การจัดการเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้บริหารมีการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะการบริหารสถานศึกษา โดยมีการสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารงาน
สำหรับใช้ในการบริหารงานโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครูมี
การพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ รูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งมีการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น มีความร่วมมือและช่วยเหลือ กันมากขึ้นผ่านการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครูรุ่นกลาง-รุ่นใหญ่ มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะ
การจัดการเรียนรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นับว่าเป็นการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยี เพื่อผลิตสื่อการสอนมัลติมีเดีย การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการสื่อสารกับผู้เรียน ซึ่งเรียกว่า
“การใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี ” บ่งชี้ถึงทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่มีสภาพบริบทต่างกันจากตัวชี้วัดที่ต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการสร้างการ
เรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้การจัดการเรียนรู้
น่าสนใจยิ่งขึ้น สำหรับผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ และการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Learning KITs) ที่มชี ื่อเรียกว่า กล่องแห่งความหวัง (Hope Boxes)
สำหรับผู้เรียนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ครูยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การวัดประเมิน ผลที่ห ลากหลายโดยเน้น สมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนสัดส่ว นของการ
ประเมินผลโดยให้ผู้ป กครองมีส ่วนร่ว มในการประเมินผลผู้เรียนมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการสืบค้ นผ่านระบบ
ออนไลน์ ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่ทั้งนี้ งานวิจัยได้สะท้อนถึงผลกระทบทาง
ลบต่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสารไม่เพียงพอและสัญญาณไม่เสถียร สถานศึกษาส่วนมากไม่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูลดลง หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ขอข้อมูลจำนวนมาก
จากสถานศึกษา ทำให้เป็นภาระงานและกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แสดงถึงผลกระทบ สภาพปัญหา ในการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริห าร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ จากผลการวิจัยดังกล่าวทำให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของโรงเรีย นในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ การ
เปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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7. โครงการการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
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กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning

กิจกรรมที่ดำเนินการ:
1. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยจัดประชุม
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้
Active Learning ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ
ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยดำเนินการในวันที่
12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
2. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จใน
การจัดการเรียนรู้ Active Learning จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านค่าย เพื่อดำเนินการจัดทำสื่อ (คลิป
วิดีโอ) ที่เกี่ยวกับการดำเนินการและผลที่เกิดจากจัดการเรียนการเรียนรู้ Active Learning จำนวน 6,300 บาท

ผลการดำเนินงาน :
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัดและความสนใจผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
2. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ Active Learning มา
ประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ต้นแบบที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จใน
การจัดการเรียนรู้ Active Learning

8. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
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กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินการ
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทำ
ให้มีองค์ความรู้ในการดำเนินงาน
3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนาด้วยเครือข่าย บ้าน วัด
โรงเรียน (บวร)
กิจกรรมที่ดำเนินการ:
1. ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active
learning เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุม และซักซ้อมการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเค
ชัน ZOOM จำนวน 5 คน เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมประชุม ครบ
ทั้ง 18 โรงเรียน โดยมีพระวิทยากร จากวัดบางนรา จังหวัดนราธิวาส และคุณครูจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 2 คน และมีคณะทำงานโครงการ จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ และจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2564

ผลการดำเนินงาน :
1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active learning และสามารถนำแนวทางนั้น ไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในด้านการสนับสนุน
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน และได้พัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ และ
พัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียนอย่างหลากหลาย

9. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
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กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
2. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้
3. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสำหรับโรงเรียนที่
รับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมที่ดำเนินการ:
1. อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเรื่องน้ำและอากาศ ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสาย
งาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
2. ประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา
2563
ผลการดำเนินงาน :
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) จึงจำเป็นต้องปรับกิจกรรมเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยจะดำเนินการใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

10. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 2564

33

กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิด มุ่งเน้นการฝึกหรือกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการสอนให้มีความสร้างสรรค์ และกระตุ้นศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมได้
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยเน้นการลงปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านดีที่เป็น
รูปธรรม
กิจกรรมที่ดำเนินการ:
1. กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขออนุมัติจัดกิจกรรรมและวางแผนการดำเนินงานพร้อม
กำหนดบทบาทหน้าที่
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ประสานวิทยากรและกำหนดปฏิบัติการดำเนินงาน
4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการพัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามกำหนดการ ด้วยโปรแกรม Zoom และ Facebook live
6. ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าประเมินผลหลังการพัฒนา
7. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการออกเกียรติบัตรการพัฒนา โดยให้ผู้ผ่านการพัฒนาดาวโหลดได้ทาง
หน้าเว็บไซด์สำนักงานเขตพื้นที่
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปรายงานผลการดำเนินการพัฒนา
การบริหารกิจกรรม
หลักสูตรการพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิด มุ่งเน้นการฝึกหรือ
กระบวนการสอนให้มีความสร้างสรรค์ กระบวนการพัฒนาผู้เรียน และกระตุ้นศักยภาพของผู้เข้ารับการพัฒนาได้
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยเน้นการลงปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้
หลักสูตร

จำนวน:
ชม.

1.ด้านการจัดการเรียนสอน
2.ด้านหลักสูตร
3.ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
4.ด้านการวัดผล ประเมินผล
5.ด้านทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
6.ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยี
7.ด้านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
8.ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู

3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

วิทยากร
นางสาวฮานีดา เมาะมิง
นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ
นายสราวุธ ยอดรักษ์
นางสาวอรสุธี คงมา
นางสาวนะดา ศศิรพา
นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม
นายอานัซ ทานนุสรณ์

กำหนดการ
29 มิถุนายน 2564
6 กรกฎาคม 2564
15 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
22 กรกฎาคม 2564
2 สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
16 สิงหาคม 2564

ผลการดำเนินงาน :
ผลจากการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 8 หลักสูตร ด้วยโปรแกรม Zoom meeting และ Facebook
live สรุปผลการดำเนินงาน โดยจะสรุป ดังนี้

1) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
เข้ารับการพัฒนา
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
จำนวน 2,436 คน
2) ด้านหลักสูตร
จำนวน 2,436 คน
3) ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
จำนวน 2,436 คน
4) ด้านการวัดผล ประเมินผล
จำนวน 2,436 คน
5) ด้านทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 2,436 คน
6) ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยี
จำนวน 2,436 คน
7) ด้านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
จำนวน 2,436 คน
8) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู
จำนวน 2,436 คน
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ส่วนที่ 4
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้
1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิว าส เขต 1 จัดทำแผนอัตรากำลังสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระยะสั้น แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ปี เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะยาว โดยวางแผนอัตรากำลัง
ให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการ ตามความจำเป็นของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
สถานศึกษาในสังกัดมีอัตรากำลังข้าราชการครูครบ ตามความจำเป็น และตามความขาดแคลน
ปัญหา และอุปสรรค
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บังคับใช้ไม่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอแนะ
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่
2. ด้านการสรรหาบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดำเนินการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย และครบตามกรอบอัตรากำลัง
ปัญหา อุปสรรค
1. กระบวนการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องเสนอผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา ทำให้ระยะเวลาไม่เป็นไปตามแผนการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่กำหนดไว้
2. ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล ทำให้การดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานบุคคลให้เป็นหน่วยงานเดียว
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3. ด้านสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยใช้ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เสนอขอมีหรือเลื่อน
วิทยาฐานะ เสนอขอเลื่อนระดับตำแหน่ง อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ และเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ได้ตามเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
1. หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้รับการประเมินขาด
ความรู้ความเข้าใจ
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้รับการประเมินเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการขอเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้นำผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อดำเนินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นไปตามเป้าหมายและ
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ปัญหา อุปสรรค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนโควตา ศอ.บต.ทำให้ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องมีปริมาณงานมาก และอาจล่าช้า
เช่น การแก้ไขคำสั่ง การเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้อเสนอแนะ
ออกแบบโปรแกรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นแบบเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงงานตาม
ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ไดh
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ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ สมรรถนะ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในการจัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ดำเนินงาน อย่างเป็น
ขั้นตอน มีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน ยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วย ความถูกต้อง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ
สมรรถนะที่จำเป็นตาม มาตรฐานตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ปัญหา อุปสรรค
๑. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมาก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพัฒนาตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อบรมและพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
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ภาคผนวก
(เอกสารอ้างอิง)
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ด้านวางแผนอัตรากำลัง
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ด้านสรรหาบุคลากร
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ด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
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รายงานผลการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร ปี 2564

จัดทาโดย นางสาวเรวดี เสนแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
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คานา
รายงานผลการพัฒ นาบุ คลการ ของกลุ่ ม พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับนี้ทาขึ้นจาก
กระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อ การสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร
มาตรฐานการ ปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรม โดยหวั งเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้ดาเนินการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของ
หน่วยงาน จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่หน่วยงานได้
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
-หลักการและเหตุผล
-ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
-กระบวนการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
ส่วนที่ 2 ผลจากการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
- การสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่อกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
- การจัดทาแผนพัฒนา
- การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ส่วนที่ 3 ผลจากการพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนาตามยุทธ์ศาสตร์
- แนวทางการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการ
ส่วนที่ 4 โครงการและกิจกรรม
-- โครงการและกิจกรรมการพัฒนา
ส่วนที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
-

1
2
4
5
6
7
10
11
17
27
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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรถือว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจและการเมืองความเจริญของเทคโนโลยี ความก้าวหน้า
ของวิ ท ยาการจั ด การสิ่ ง ต่ า งๆ ท่ า มกลางสถานการณ์ ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19
กระทรวงศึกษาธิการรั บมือโดยการสั่ งปิ ดโรงเรียนทั่ว ประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาติดเชื้อ ทาให้ประเทศไทยพบปัญหาภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยทั้งในเด็กนักเรียนและครู นั้นคือการ
สูญสูญเสียความสามารถหรือทักษะที่เคยมีมา และศักยภาพที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในภายภาคหน้าได้อย่างเต็มที่
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการทางานทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้หน่วยงานจาเป็นต้ องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การทางานของตนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่องค์กรกาลังเผชิญ สิ่งที่
ตามมาคือ สมรรถนะการทางาน (Competency) ของบุคลากรแต่ละตาแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงไป องค์กรจึง
ต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคลากร เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลการดาเนินงานที่องค์กร
พึงประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคลากร ยังเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากรอีกด้วย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาสมรรถนะการทางานอยู่เสมอ มีการ
แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ประกอบกั บ สถานศึ ก ษา ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพใน
การปฏิ บั ติ งาน การจั ดการเรี ย นการสอน แก่ ผู้ เ รีย นให้ มี คุณภาพตามมาตรฐานของหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ ความสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพของบุคลากร
โดยสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพต่อไป การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ถือเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ ดังนั้นองค์กรจาเป็นจะต้องมีการกาหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรในทุกตาแหน่ง ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เห็นความจาเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้าง
ทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เที่ยงตรง และมีจริยธรรมของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสามารถเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกด้านต่างๆ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ขึ้น เพื่อใช้ใน
การวางกรอบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกตาแหน่งทุกระดับอย่างครบถ้วน
ซึ่งตรงกับ
กรอบภารกิ จ อ านาจหน้ าที่ ก ลุ่ ม พั ฒ นาครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ มี อานาจหน้ า ที่ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) ใน
เรื่องการดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
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ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
โดยการสร้ า งที ม งานคุ ณ ภาพ และใช้ ท ฤษฎี ก ระบวนการท างานรู ป แบบตามวั ฏ จั ก รของเดมมิ่ ง PDCA
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน Information-Plan-Do-Check-Act หรือ ข้อมูลสารสนเทศ-วางแผน-ปฏิบัติตรวจสอบ-ปรับปรุง เป็นกระบวนช่วยในการทางานอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการ
พัฒนาไปสู่การบริหารจัดการตามแนวทาง KM & DIS Model ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์ก ร โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อช่วยผู้บริหารได้รู้ จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง
ๆ ต่อการทางานขององค์กร และ เข้าร่วมหารือด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อร่วมระดม
แนวคิด วิพากษ์ เติมเต็มให้กระบวนการดาเนินงาน และจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่
หลงทาง ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณาการพัฒนาบุคลากร
คือ จะต้องมีการรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล ให้ครบถ้วน โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาและทราบถึ ง ทิ ศ ทาง หรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาในห้ ว งเวลานั้ น และต้ อ งค านึ ง ถึ ง
บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะ
คุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบัน
โดยเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ใน
การกาหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร
เป็นการดาเนินการเพื่อกาหนดจุดประสงค์และระบุเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทัก ษะ สมรรถนะ หรื อ ประเด็ น อื่น ๆ ที่ส่ ว นราชการเห็ น ว่า จะเป็น ประโยชน์ ต่อ การปฏิ บั ติง าน หรื อเป็ น
ประโยชน์ต่อบุคลากร
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการวางแผนการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและ สพป.นราธิวาส เขต 1 จากผลสรุปการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค และการหาความจาเป็นในการพัฒนา เป็นการดาเนินการเพื่อกาหนดจุดประสงค์และระบุเป้าหมาย
ของการพัฒนา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ หรือประเด็นอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร การประเมินหาความจาเป็นความต้องการ ต้อง
วิเคราะห์ประเมินความต้องการในระดับบุคคล ทีม และองค์กร โดยใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลมา
ใช้ในการดาเนินงาน เช่น จัดทาระบบสมรรถนะทุกตาแหน่งงานและนาสมรรถนะมาใช้ในทุกกระบวนการของ
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การบริหารทรัพยากรบุ คคล รวมถึงการวางแผนอัตรากาลัง (succession plan) การพัฒนาลูกจ้างให้มี
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path)
จัดทาแผนการพัฒนาสมรรถะที่มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan: IDP) จัดทาแผนการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Action
Plan : IAP)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัด เพื่อนารูปแบบ
การบริหารจัดการ โดยใช้ KM&DIS Model ในการดาเนินการต้องมีการกาหนดแนววิธีดาเนินการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้ ทางานเป็นทีม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในประเด็นจะต้องทาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดหมาย
การบริหารจัดการโดยใช้ KM&DIS Model นั้นเป็นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีโครงการ/
กิจกรรม ระบุขั้นตอนการดาเนินงานแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง สอดคล่องกับรูปแบบการบริหารที่กาหนดไว้
โดยมีกลยุทธฺในการดาเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีกิจกรรมการจัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่เป็นผู้ให้ความรู้ ให้เป็น Coaching สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ครู ค วรส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองจากสิ่ ง รอบตั ว จาก
โทรศัพท์มือถือ
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและกากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน เมื่อ
ดาเนินการมาถึงจุดหนึ่งแล้ว จะต้องตรวจสอบให้ได้ว่า การดาเนินการดังกล่าวมีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่
ต้องการหรือไม่ โดยใช้ KM&DIS Model โดยยึดวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีความสอดคล้องนโยบายและ
กลยุทธ์ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุง (Act) วิเคราะห์ผลสาเร็จของกิจกรรม แล้วรายงานต่อผู้บริหาร แล้วจัดทาแผน
ขยายผล เพื่อต่อยอดการปรั บปรุ งให้ เหมาะสม หรือ การจัดทามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการ
ยกระดับ คุณภาพทุกครั้ งที่การดาเนิ น งานตามวงจร IPDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่ งส าหรับการ
ดาเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กระบวนการ
ที่สาคัญ

วิเคราะห์
ความจาเป็น
การพัฒนา
บุคลากร

กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนา

ติดตามและ
ประเมินผล

ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาบุคลากร (Competency/Job Description/
สรุปผลการประเมินการพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์

วิเคราะห์ความจาเป็น
ในการพัฒนา

วิเคราะห์ความจาเป็นใน
การพัฒนาจากบุคลากร
และผู้บังคับบัญชา

ออกแบบการพัฒนา

กาหนดรูปแบบ/วิธีการ/
หลักสูตรที่จะพัฒนา

วางแผนดาเนินงาน

จัดทาสรุปแผนการพัฒนา
บุคลากรประจาปี

ดาเนินการพัฒนา
บุคลากร

จัดประชุมคณะทางานเพื่อ
มอบหมายการดาเนินงาน

วางแผนการ
พัฒนา

พัฒนา
บุคลากร

ขั้นตอน

กระบวนการย่อย

ประเมินผลการพัฒนา

กาหนดระบบ วิธีการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร

นาข้อมูลเข้าระบบ
ฐานข้อมูล

บันทึกข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

วิเคราะห์ผลการประเมิน
สมรรนะในการพัฒฒนานา
สมรรถนะในการพั
บุคลากร

วิเคราะห์ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการพัฒนา
บุคลากร

วางแผนการดาเนินการเพื่อจัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
จัดทาโครงการ/
กิจกรรม

จัดทา/ทบทวนหลักเกณฑ์
การพัฒนา

ขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม

จัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ
- แบบขั้นเรียน (ฝึกอบรม/สัมมนา และประชุมหารือ/เสวนา)
- แบบนอกชั้นเรียน (KM/KS/Online Self Learning)

ติดตามประเมินผลระหว่างการ
ดาเนินการพัฒนาบุคลากร

จัดลาดับความสาคัญใน
การพัฒนา

กระบวนการงานพัฒนา
นอกแผน (ทุน)

ประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าหลังการพัฒนาบุคลากร

4
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ส่วนที่ 2
ผลจากการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
2.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการ
เมื่ อ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การสั่ ง การจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้
ดาเนินการประเมินตนเอง และจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุ คคล (ID PLAN) ตามที่กาหนด ให้ดาเนินการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแกทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คาแนะนาในการดาเนินการจนบรรลุเป้าหมายของการ
ประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
2.1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
การประเมินตนเอง และการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ทาให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครู ไ ด้ ส ารวจหรื อ ตรวจสอบสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเองตามรู ป แบบที่ ส่ ว น
ราชการกาหนด ทาให้ทราบว่าตนเองมีสมรรถนะที่ทาให้เกิดผลงานตามที่กาหนดหรือไม่อย่างไร หากไม่มี
สมรรถนะในการทาให้ผลงานเรื่องใด ก็จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะในเรื่องนั้น ถ้าหากมีสมรรถนะที่ทาให้เกิดผล
งานในทุกด้านที่กาหนดครบแล้ว ก็จัดทาแผนที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะในด้านที่ต้องการตามลาดับความสาคัญ
ก่อนหลัง ซึ่งจะทาให้มีการวางแผนการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้พร้อมทั้งสอดคล้อง กับเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตาแหน่ง
2) สถานศึกษา มีข้อมูลผลการประเมินตนเองและการจัดทา แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID
PLAN) มาใช้ในการกาหนดนโยบาย และทิศทางในการจัดทาแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อม
ทั้งการดาเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนในระดับสถานศึกษา ทาให้การพัฒนาของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดที่
ตนเองดูแลได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลผลการประเมินตนเองและ การจัดทาแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) มาใช้ในการกาหนดนโยบายและทิศทางในการจัดทาแผน การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งการดาเนินการพัฒนาครูในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งหมดที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในปีปัจจุบัน และในอนาคตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่งที่ สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถกาหนดนโยบาย และทิศทางในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับพื้นที่และบุคคล
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ขั้นตอนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN
ผู้บังคับบัญชาและผู้รบั การพัฒนาร่วมกัน
วิเคราะห์และกาหนดประเด็นพัฒนาจาก
- ผลการประเมินสมรรถนะตามตาแหน่ง
- ข้อมูลการพัฒนา/ผลงานที่ผ่านมา
-

ข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

P

วางแผนการพัฒนาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็ง
ตามประเด็นการพัฒนาพร้อมกาหนดวิธีการ
พัฒนา

D

ดาเนินการตามแผน

C

ติดตาม/ประเมินผลการพัฒนา

A

สรุปรายงานการพัฒนาตนเอง

ตนเองรายบุคคล โดยผู้บังคับบัญชา

รายบุคคล

2.2 การจัดทาแผนพัฒนา
หลั ง จากที่ ต นเองได้ น าเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการจั ด ท าการประเมิ น ตนเองและแผนพั ฒ นาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) เรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ พิจารณาจัดทาแผนการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน แล้วดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดพร้อมทั้งติดตามผลการพัฒนา กรณีที่ต้องขอสนับสนุนการพัฒนาจากหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้น ให้
แจ้งไปยังหน่วยงานที่ขอสนับสนุนการพัฒนาด้วย เพื่อให้หน่วยงานนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประเมินเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด
- มาตรฐานตาแหน่ง ก.ค.ศ.

มาตรฐานคุณภาพการปฏิบตั ิงานตาม
สมรรถนะ
-ตนเอง
-ผู้บังคับบัญชา

ข้อมูล (1)

ประเมินคุณภาพ

ผูป้ ระเมิน/พัฒนา

-เพื่อนร่วมงาน

ติดตามการพัฒนา

- มาตรฐานวิชาชีพครุสภา
- มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะ
- มาตรฐานการประเมินคุณภาพ

พัฒนาโดยใช้หลักสูตร/วิธีการ
หลากหลาย (SBT/Insite Based)
นาผลพัฒนาไปปฏิบตั ิ

หน่วยพัฒนา

(ID-Plan)
พัฒนาตนเองตาม
รูปแบบทีเ่ หมาะสม

ข้อมูล (2)

ประเมิน
ต่ากว่าเป้าหมาย

ได้ตามเป้าหมาย

ผูป้ ระเมิน/พัฒนา

ผลที่ได้รับจากการพัฒนาตามเป้าหมายที่กาหนด
-เลื่อนตาแหน่ง/วิทยฐานะ
-ต่อใบอนุญาต
-ยกย่องเชิดชูเกียรติ

แผนพัฒนาตนเอง

-ความก้าวหน้า
-ประเมินเพื่อต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-ยกย่องเชิดชูเกียรติ
-ค่าตอบแทน
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2.3 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการประเมินตนเองและการจั ดทาแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น แล้วนาผลสรุปไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการดาเนินการต่อไป โดยกาหนดประเด็น
ในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ดังนี้
1. ความรู้ ความเข้าใจ และการดาเนินการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID
PLAN)
2. ข้อมูลความต้องการพัฒนาของครู (Training Need ) ในระดับต่าง ๆ และในภาพรวมทั้งหมด
3. การนาผลการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ไปใช้ประโยชน์
4. การได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ผลจากการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
ในส่วนนี้จะอธิบายแนวทางการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ซึ่ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ได้ออกแบบ
ฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยระบบ Google form มีเป้าหมายเป็นแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา (Development Goal)
- ผู้บริหาร
กาหนดเป้าหมายของการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล โดย สพป.นราธิวาส เขต 1 นา กรอบการ - ผู้บังคับบัญชา
ทางานในการกาหนดและค้นหาเป้าหมายในการจัดทา IDP เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ - บุคลากร
พัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สมรรถนะที่สนับสนุนเป้าหมายและกาหนดตัวชี้วัด และประเมินเพื่อ
- ผู้บังคับบัญชา
การพัฒนา ASSESS
- บุคลากร
2.1 วิเคราะห์สมรรถนะเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของผู้บังคับบัญชาร่วมกับบุคลากรในการ
วิเคราะห์สมรรถนะเพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการทางานรายบุคคลบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณ์อื่น ๆ (KSAOs) ที่ครอบคลุม Key
Resources ที่กาหนด
(สมรรถนะ 1 ตัว อาจสนับสนุน Key Resources มากกว่า 1 ข้อ และ Key Resources 1 ข้อ
อาจต้องใช้สมรรถนะมากกว่า 1 ตัว มาสนับสนุนให้เกิดความสาเร็จ ทั้งนี้ในการนามาวางแผน
พัฒนารายบุคคล ควรคานึงถึงความสาคัญความจาเป็น และผลกระทบในการพัฒนา)
2.2 ประเมินระดับสมรรถนะเพื่อการวางแผนพัฒนา ผู้บังคับบัญชาร่วมกับบุคลากรประเมิน
ระดับสมรรถนะที่มีอยู่ในตัวบุคลากรว่าอยู่ในระดับใด โดยกาหนดออกแบบ 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ให้ไว หมายถึง เรายังขาดอยู่ และจาเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้งานสาเร็จ
ระดับที่ 2 พอเอาอยู่ หมายถึง เรามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพึงประสงค์อยู่แล้วส่วน
หนึ่ง แต่ถ้าได้รับเพิ่มจะทาให้มีโอกาสความสาเร็จมากขึ้น
ระดับที่ 3 ชิลชิล หมายถึง เรามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่แล้ว สามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้เลย และมีโอกาสให้เกิดความสาเร็จ

79

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 จัดลาดับความสาคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา
จัดลาดับความสาคัญของประเด็นที่ต้องการพัฒนาหรือจาเป็นต้องพัฒนา โดยเลือกประเด็นใน
การพั ฒ นา ดั ง นี้ ประเมิ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ให้ ไ ว ประเด็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ และส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสาเร็จของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การเลือกประเด็นในการพัฒนาควรจะเลือกประมาณ
2 – 3 สมรรถนะเพื่อช่วยให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสในความสาเร็จตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนา
กาหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนา โดยระบุรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาฯ รายละเอียด
การพัฒ นา ระยะเวลาในการพัฒ นา โดยการมีส่ ว นร่ว มของผู้ บังคับบัญชาและบุคลากรในการ
พิจ ารณาจัดทาแผนพัฒ นารายบุคคล ทั้งนี้ผู้ บั งคับบัญชาเป็นผู้มีส่ ว นส าคั ญที่การร่วมพิจารณา
เนื่องจากการพัฒนานั้นจะมีความเกี่ยวข้องในหลาย ๆ ด้าน เช่น ทรัพยากร งบประมาณ ระยะเวลา
ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการตามแผนพัฒนา ฯ ที่กาหนด
บุคลากรดาเนิ นการตามแผนที่ได้กาหนดไว้ โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตาม กากับ ดูแล
และร่ ว มกั น ประเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความส าเร็ จ ตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คล ทั้ ง นี้ แ ผนพั ฒ นา
รายบุคคลสามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและโอกาสความสาเร็จ โดยต้องเป็นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากร
**ดังนั้นในการดาเนินการตามแผนพัฒนา ฯ ผู้บังคับบัญชาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
กากับดูแลให้บุคลากรดาเนินการตามแผนและพิจารณาโอกาสความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินความสาเร็จของแผน ฯ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตามและประเมินความสาเร็จของแผนพัฒนารายบุคคล โดยมีการทา
ข้อตกลงผลลั พ ธ์ข องการพัฒ นาตั้งแต่ก ระบวนการในขั้น ตอนที่ 5 ซึ่ง ผลลั พธ์ ความส าเร็จ ของ
แผนพัฒนารายบุคคลมิใช่ผลลัพธ์ความสาเร็จของกรอบการทางาน รวมทั้งต้องระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการพัฒนาไม่ว่าระดับความสาเร็จจะสาเร็จหรือไม่ หากไม่สาเร็จควรมีการวิเคราะห์ด้วยว่า
สาเหตุที่ทาให้ไม่ส าเร็ จ และการปรั บ เปลี่ ย นวิธีการ เครื่องมือ หรือปัจจัยที่จะทาให้ แผนพัฒ นา
รายบุคคลประสบความสาเร็จ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- บุคลากร

- ผู้บังคับบัญชา
- บุคลากร

- ผู้บังคับบัญชา
- บุคลากร

- ผู้บังคับบัญชา
- บุคลากร

80

9

สรุปขั้นตอนการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ปัญหาและ

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

ความ

ศึกษาข้อมูลวิธีการแก้ไข
วิธีการพัฒนา

จาเป็นใน

เลือกวิธี

การพัฒนา

จัดทา IDP แจ้ง ผู้บังคับบัญชา

อื่น ๆ
สร้างแผนการพัฒนา
ตนเอง

นาผลมาคุย
ปรับและนาผลมา
สรุคุปยผล

นาแผนไปใช้
ไม่สส่าเร็
จ่3
วนที

สาเร็จ
นาผลที่ได้มาปรับปรุง
การทางาน/นวัตกรรม
เผยแพร่
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ส่วนที่ 3
ผลจากการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาบุคลากร
แผนงาน/โครงการ
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
 การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ
ให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
1.2 แผนงานการจัดทาระบบแผนและ
ประสานการพัฒนา
 การจัดแผนพัฒนาบุคลากร
(ID Plan)
 การหาความจาเป็น (Training Need) ในการ
พัฒนาบุคลากร

1.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
 การจัดทาทะเบียนข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการ
พัฒนา

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 จานวนครั้งการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง

 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านต่าง ๆ
เป็นประจา

 บุคลากรมีการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
รายบุคคล (ID Plan)
 หน่วยงานมีการหาความจาเป็น(Training Need)
และมีเอกสารแสดงขั้นตอนการหาความจาเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตน
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด

 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด

 มีการจัดทาทะเบียนข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการ
พัฒนา

 มีการจัดทาข้อมูลบุคลากรศึกษาต่อ เพื่อ
รวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้บุคลากรให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ (Put the Right man
on the Right job)
 บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ ตาม
ความต้องการ

โครงการพัฒนาบุคลากร
 บุคลากรในสังกัดมีพัฒนาตามความต้องการ

 จัดให้มีการหาความจาเป็น(Training Need)
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
แผนงาน/โครงการ
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตาม
ความจาเป็น (หลักสูตรจากหน่วยงาน
กลาง)

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา/จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ การให้ความรู้ในลักษณะของ
การจัดหลักสูตรต่างๆ แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ตามความจาเป็นและ
เป็นประโยชน์
 มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือให้ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทาเป็นหลักสูตรเฉพาะ
ด้าน

รายละเอียดโครงการ
 จัดการฝึกอบรมสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ การให้ความรู้ในลักษณะของ
การจัดหลักสูตรต่างๆ แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
 จัดการฝึกอบรม สัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือให้ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทาเป็นหลักสูตรเฉพาะ
ด้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
บุคลากร

ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
 มีการทาแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์
 มีการส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้
มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
 มีการเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนาการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กร

รายละเอียดโครงการ
 จัดให้มีคณะทางานจัดทาระบบการบริหารความรู้
เพื่อให้การจัดทาระบบการจัดการความรู้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผล
 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผน
ดาเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือ
แหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือ
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
 บุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปัน
ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนา
ความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทาอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
แผนงาน/โครงการ
4.1 แผนงานจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน การ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมี
วามก้าวหน้าในวิชาชีพ

รายละเอียดโครงการ
 มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่พึ่ง
ประสงค์ ประกอบคุณงามความดี และอุทิศตน
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ เพื่อราชการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมใิ จใน
 มีการสร้างขวัญกาลังใจ และยกย่องเชิดชู
ตนเอง มีขวัญกาลังใจในการทางาน
เกียรติให้ครูและบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติราชการ
ด้วยวิริยะอุตสาหะ

แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๑. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของสานักงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ รวมทั้ง สถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- บทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ของสานักงานฯ
- ยุทธศาสตร์ของชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูปประเทศ
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้
บุคลากรของสานักงานฯ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
- สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น สภาพการเมืองและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรคระบาด เป็นต้น
๒. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและ พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ โดยดาเนินการ ดังนี้
สมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๑) ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ
ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาภายใน
ของสานักงานได้อย่างมืออาชีพ
สานักงานฯ (In House Training) และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับภายนอก
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หน่วยงาน ในเรื่องที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งและ
ระดับ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(Functional Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Management
Competency)
๒) พัฒนาบุคลากรโดยเชื่อมโยงจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในส่วนของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์หาวิธีการในการพัฒนา และ
นาผลการประเมินมาจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan:IDP) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการพัฒนาด้วย การฝึกอบรม (Training) หรือ
การพัฒนาบุคลากรทีไ่ ม่ใช่การฝึกอบรม (Non-Training) เช่น การมอบหมายงานให้
ปฏิบัติ การสอนงาน การให้คาปรึกษา การเป็นพีเ่ ลี้ยง การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น เพือ่ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นไปตามความ
คาดหวังของสานักงานฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ดาเนินการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ
ของสานักงานฯในบริบทเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา เป็นต้น
๓. พัฒนาบุคลกรเพือ่ สนับสนุน
๑. พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ดาเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร ตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละสายงาน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพพร้อมใน
การเลื่อนสู่ระดับตาแหน่งที่สงู ขึ้น
๒. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการก้าวสู่ตาแหน่งผู้บริหาร (Succession
Plan) และการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องดาเนินการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาทิเช่น ภาวะผู้นาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้บริหารที่ดี รวมทั้งการพัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับให้พร้อมต่อการบริหารงานของ
สานักงานภายใต้บริบทแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management)ดาเนินการพัฒนา
และจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องและรักษาให้อยู่ปฏิบัติงานในองค์กร
๔. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้
๑. สนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนทุน การศึกษาให้
และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรเกิด บุคลากรศึกษาต่อ รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มี
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพขึ้นมารองรับการขับเคลือ่ นภารกิจ และยุทธศาสตร์ของสานักงานฯใน
เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
อนาคต ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
สานักงานฯ
ฐานความรู้ให้แก่องค์กรในระยะยาว
2. ศึกษาดูงานสนับสนุนให้บคุ ลากรได้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน
สถาบันการศึกษา เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ และสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้วยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
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ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน
๕. พัฒนาและส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมดาเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของ
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
บุคลากรเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประมวลจริยธรรมรวมทั้งยึดหลัก
รวมทั้งการรณรงค์และสื่อสารเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ
๒. เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์
และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสานักงานฯ หลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
- จัดโครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มี
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรเพื่อให้ สุขภาพที่ดี มีความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร ได้ดาเนินการจัดทาแผนสร้าง
บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรภายใน
มีขวัญกาลังใจ มีแรงจูงใจในการ
สานักงาน เพือ่ ให้บุคลากรทุกระดับ มีความสุขและความสมดุลในชีวิตการทางาน มี
ปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีตอ่ กันมีความภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทางานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของสานักงานฯ รวมทั้ง การสร้างสัมพันธภาพและการ
ทางานเป็นทีมระหว่างบุคลากรทุกระดับทุกสายงาน
๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้าน
ร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อตนเองและองค์กร
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ส่วนที่ 4
โครงการและกิจกรรมการพัฒนา

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
2. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน
กิจกรรมที่ดาเนินการ :
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่าง
วันที่ 2-5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาชุดเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 1 เมษายน
2564 และวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.
นราธิวาส เขต 1
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการชุดเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่
17-19 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1
4. การประชุมชี้แจงแนวทางการนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยสู่ชั้นเรียน สาหรับครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ผลการดาเนินงาน :
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 3 ชุด
เป็นแผนที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของ
นักเรียนการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ชุดสื่อเสริมทักษะภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถใช้ในการพัฒนาทักษะ การอ่าน
และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินความสามารถในการอ่านและการ
เขียนของนักเรียนได้อีกด้วย
3. ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ได้ตรงกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี 2551 และพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณการที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
2. เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อและเทคนิคการจัดการเรียน การสอน
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม
4. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ดาเนินการ :
1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย แกนนา
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 22 คน และคณะทางาน จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ดาเนินกิจกรรมระหว่าง
วันที่ 2-5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
2. ประชุมชี้แจงแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ชั้นเรียน จานวน 148 คน ใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อภาษาไทยและทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 148 คน ในวันที่
5 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ผลการดาเนินงาน :
1. ครูที่เป็นแกนนาของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจและจัดทาแผนการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ อีกทั้ง นาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้อีกด้วย
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถผลิตสื่อภาษาไทย และนาไปพัฒนาทักษะภาษาของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
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3. โครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PBL)
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ครูวิชาการสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning:
PBL) ในรายวิชาของตนเองและประยุกต์ความรู้ร่วมกับทีมผู้สอนอื่นๆ ได้
กิจกรรมที่ดาเนินการ :
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL)
แก่ครูวิชาการและครูที่สนใจ จานวน 153 คน ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
ผลการดาเนินงาน :
ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองและบูรณาการร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระอื่น
ได้
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4. โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GAME- BASED
LEARNING : GBL)
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณ โดยใช้
เกมเป็นฐาน (GAME-BASED LEARNING) และสามารถสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ดาเนินการ:
1. ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL) ผ่าน Zoom meeting เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวนทั้งสิ้น 13 คน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณโดยใช้เกมเป็น
ฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL) ผ่าน Zoom meeting เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 08.30
– 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนทั้งสิ้น 260 คน
3. ประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงานผ่าน Z๐om meeting เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวนทั้งสิ้น 13 คน
ผลการดาเนินงาน :
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณโดยใช้เกมเป็น
ฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL) ผ่าน Zoom meeting ดังนี้
1. ครูที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณโดยใช้
เกมเป็นฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL) และสามารถสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง
2. ครูที่เข้าร่วมอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนแนวคิดเชิงคานวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GAME-BASED
LEARNING : GBL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์
การสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. การพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีความรู้และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โดยการนาเกมมาใช้ในการพัฒนา
แนวคิดเชิงคานวณการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วัยเรียน
4. ครูที่เข้าร่วมประชุมสามารถตัดต่อคลิปการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการสอน สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี
5. ครูที่เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ไปใช้ในการผลิตสื่อสอนออนไลน์ได้อีกทั้งยังสามารถต่อยอดใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ได้เหมาะสม
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5. โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาไทยพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการ จัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (Quick Win)

กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็ก มีสื่อในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมที่ดาเนินการ:
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 37 โรงเรียน ใช้ในการซื้อสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการดาเนินงาน :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 37
โรงเรียน สาหรับดาเนินการซื้อสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก
เขียนได้และคิดเป็น

6. โครงการส่งเสริมการทาวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อดาเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทานโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมที่ดาเนินการ:
1. การประชุม ชี้แจงและสร้างความเข้าใจคณะกรรมการในการดาเนินงานวิจัย
2. การประชุมคณะกรรมการจัดทาโครงร่างวิจัย สร้างเครื่องมือวิจัย และวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย
3. ดาเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ
4. การประชุมสรุปประเด็นการวิจัย และรายงานผลการดาเนินงานวิจัย

ผลการดาเนินงาน :
การดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทาวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ทาให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีแนวทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งครอบคลุมกับ
ลักษณะและประเภทของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถพึ่งพาตนเอง (Stand Alone)
โรงเรียนประชารัฐพักนอน (จชต.) และโรงเรียนในลักษณะอื่น ๆ ในสังกัด เพื่อให้โรงเรียนนานโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
ตนเองไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2565 อีกทั้งมีระบบข้อมูลสารสนเทศนักวิจัย

1990
ที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล และโรงเรียนในลักษณะอื่น ๆ ในสังกัด ที่สามารถเป็นแกนนาและให้คาปรึกษาในการทาวิจัยสาหรับ
ผู้บริหาร และครูที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ รายงานวิจัยที่ได้จากโครงการดังกล่าว สามารถ
สะท้อนข้อมูลในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด โดยสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้ไปสู่เป้าหมายของการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ทั้งนี้พบว่า สถานศึกษามีการ
ปรับเปลี่ยนแผนและเป้าหมายในการจัดการศึกษา ปรับวิธีการนิเทศ และการกากับติดตามการดาเนินงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี้สถานศึกษาบางแห่ง ได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น มีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาให้การจัดการเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้บริหารมีการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะการบริหารสถานศึกษา โดยมีการสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารงานสาหรับ
ใช้ในการบริหารงานโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครูมีการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ รูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น มีความร่วมมือและช่วยเหลือ กันมากขึ้นผ่านการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Professional Learning Community : PLC)
เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครูรุ่นกลาง-รุ่นใหญ่ มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะ
การจัดการเรียนรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นับว่าเป็นการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ และ
ใช้เทคโนโลยี เพื่อผลิตสื่อการสอนมัลติมีเดีย การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการสื่อสารกับผู้เรียน ซึ่งเรียกว่า “การใช้
เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี ” บ่งชี้ถึงทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต ครูมี ความรู้ ความ
เข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ ผู้เรียนที่มี
สภาพบริบทต่างกันจากตัวชี้วัดที่ต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการสร้างการ เรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาให้การจัดการเรียนรู้ น่าสนใจยิ่งขึ้น
สาหรับผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ และการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้ชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Learning KITs) ที่มีชื่อเรียกว่า กล่องแห่งความหวัง (Hope Boxes) สาหรับผู้เรียนที่
ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ครูยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การวัดประเมินผลที่
หลากหลายโดยเน้นสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนสัดส่วนของการ ประเมินผลโดยให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลผู้เรียนมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและ ได้รับโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยี เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการสืบค้นผ่านระบบ ออนไลน์ ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งมีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่ทั้งนี้ งานวิจัยได้สะท้อนถึงผลกระทบทาง ลบต่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน
สังกัด พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการ สื่อสารไม่เพียงพอและสัญญาณไม่เสถียร
สถานศึกษาส่วนมากไม่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน ต้นสังกัด คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
ลดลง หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ขอข้อมูลจานวนมาก จากสถานศึกษา ทาให้เป็นภาระงานและ
กระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โครงการส่งเสริมการทาวิจัยเชิงพื้นที่
เพื่อการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ เป็นการดาเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ แสดงถึงผลกระทบ สภาพปัญหา ในการ
ดาเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหาร จัดการ การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทั้งนี้ จากผลการวิจัยดังกล่าวทาให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการ จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสมกับสภาพ บริบทของโรงเรียนในสังกัด
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เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ การ เปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ เรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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7. โครงการการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning

กิจกรรมที่ดาเนินการ:
1. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยจัดประชุม
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้
Active Learning ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ
ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยดาเนินการในวันที่
12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
2. ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสาเร็จใน
การจัดการเรียนรู้ Active Learning จานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านค่าย เพื่อดาเนินการจัดทาสื่อ (คลิปวิดีโอ)
ที่เกี่ยวกับการดาเนินการและผลที่เกิดจากจัดการเรียนการเรียนรู้ Active Learning จานวน 6,300 บาท

ผลการดาเนินงาน :
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัดและความสนใจผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
2. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการเรียนรู้ Active Learning มา
ประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ต้นแบบที่มีความโดดเด่นและประสบความสาเร็จในการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning
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8. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการดาเนินการ
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทา
ให้มีองค์ความรู้ในการดาเนินงาน
3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนาด้วยเครือข่าย บ้าน วัด
โรงเรียน (บวร)
กิจกรรมที่ดาเนินการ:
1. ประชุมคณะทางานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active
learning เพื่อดาเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุม และซักซ้อมการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเค
ชัน ZOOM จานวน 5 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมประชุม ครบทั้ง
18 โรงเรียน โดยมีพระวิทยากร จากวัดบางนรา จังหวัดนราธิวาส และคุณครูจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 2 คน และมีคณะทางานโครงการ จานวน 5 คน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
3. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ และจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ จานวน 5 คน เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2564

ผลการดาเนินงาน :
1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active learning และสามารถนาแนวทางนั้น ไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในด้านการสนับสนุน
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน และได้พัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรมการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียนอย่างหลากหลาย
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9. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
2. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้
3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสาหรับโรงเรียนที่รับ
การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรมที่ดาเนินการ:
1. อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเรื่องน้าและอากาศ ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน
และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
2. ประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจาปีการศึกษา
2563
ผลการดาเนินงาน :
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามกาหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) จึงจาเป็นต้องปรับกิจกรรมเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยจะดาเนินการใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
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10. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 2564
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิด มุ่งเน้นการฝึกหรือกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการสอนให้มีความสร้างสรรค์ และกระตุ้นศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมได้
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยเน้นการลงปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านดีที่เป็น
รูปธรรม
กิจกรรมที่ดาเนินการ:
1. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขออนุมัติจัดกิจกรรรมและวางแผนการดาเนินงานพร้อม
กาหนดบทบาทหน้าที่
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประสานวิทยากรและกาหนดปฏิบัติการดาเนินงาน
4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการพัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามกาหนดการ ด้วยโปรแกรม Zoom และ Facebook live
6. ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าประเมินผลหลังการพัฒนา
7. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการออกเกียรติบัตรการพัฒนา โดยให้ผู้ผ่านการพัฒนาดาวโหลดได้ทาง
หน้าเว็บไซด์สานักงานเขตพื้นที่
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปรายงานผลการดาเนินการพัฒนา
การบริหารกิจกรรม
หลักสูตรการพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒ นาศักยภาพด้านการคิด มุ่งเน้นการฝึกหรือ
กระบวนการสอนให้มีความสร้างสรรค์ กระบวนการพัฒนาผู้เรียน และกระตุ้นศักยภาพของผู้เข้ารับการพัฒนาได้
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยเน้นการลงปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้
หลักสูตร
จานวน:ชม.
วิทยากร
กาหนดการ
1.ด้านการจัดการเรียนสอน
2.ด้านหลักสูตร
3.ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
4.ด้านการวัดผล ประเมินผล
5.ด้านทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
6.ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยี
7.ด้านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
8.ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู

3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

นางสาวฮานีดา เมาะมิง
นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ
นายสราวุธ ยอดรักษ์
นางสาวอรสุธี คงมา
นางสาวนะดา ศศิรพา
นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม
นายอานัซ ทานนุสรณ์

29 มิถุนายน 2564
6 กรกฎาคม 2564
15 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
22 กรกฎาคม 2564
2 สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
16 สิงหาคม 2564
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ผลการดาเนินงาน :
ผลจากการดาเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จานวน 8 หลักสูตร ด้วยโปรแกรม Zoom meeting และ Facebook
live สรุปผลการดาเนินงาน โดยจะสรุป ดังนี้
1) จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต
1 เข้ารับการพัฒนา
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
จานวน 2,436 คน
2) ด้านหลักสูตร
จานวน 2,436 คน
3) ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
จานวน 2,436 คน
4) ด้านการวัดผล ประเมินผล
จานวน 2,436 คน
5) ด้านทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
จานวน 2,436 คน
6) ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยี
จานวน 2,436 คน
7) ด้านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
จานวน 2,436 คน
8) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู
จานวน 2,436 คน
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การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศ
น์

พันธกิจ
(การพัฒนาบุคลากร)

กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
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โครงการ/กิจกรรม

“พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็น

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ ประจาปี 2564

เลิพัฒศนาระบบบริ
”
หารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการบริการ การมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 12 ประการ ดารงชีวิต

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

อย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

เป้าประสงค์
3.1 หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
3.2 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และ สติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
3.3 ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีความรู้ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะความ
สามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิดสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมี
สมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล

มาตรการ/แนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560 และส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบทีห่ ลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มีพฒ
ั นาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมทีเ่ ป็น
พหุวัฒนธรรม
2. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่หลากหลาย รวมทัง้ การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูท้ ั้งในห้อง
เรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
ทั้งใน และนอกห้องเรียน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของตนเอง
สามารถสร้างสังคมฐานความรู้ของตน เพื่อให้เกิดการเรียนรู

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL)
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) LEARNING : GBL)
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูโรงเรียนคุณภาพ
กิการพั
จกรรมนิ
เทศติดยตามการจั
ดการเรียนรู้วิทกยาการค
งบประมาณ
2564
ฒนาโรงเรี
นขยายโอกาสทางการศึ
ษาให้เป็านวณ
นองค์กปีรแห่
งการเรียนรู
้
สร้างการรับสื่อสารการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทดลองระบบการจัดทาและตรวจสอบแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ และนาส่งข้อมูล ปพ.3 ปีการศึกษา2563
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม

3.4 ผู้เรียนมีสมรรถนะ มีทักษะอาชีพและทักษะที่สาคัญจาเป็นตรง
ตามต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
3.5 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้ม
แข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์
เป็นนวัตกรรมนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มสี ุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม
การป้องกันการทุจริต
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาครูผู้รบั ผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพือ่ ปฏิบัตหิ น้าที่นักจิตวิทยาสถานศึกษาเบือ้ งต้น
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

3.6 ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล มีทักษะการดารงชีวิตและมีทักษะอาชีพ
3.7 ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้ หรือผู้อานวยการการเรียนรู้

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเ้ รียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อานวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คาปรึกษา หรือให้
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ ปรับวิธีการสอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมในชั้นเรียน
ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีการเรียนรู้ และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนาการกระบวนการ เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
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ส่วนที่ 5
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ
ผลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. การเสริมสร้างศักยภาพช่วยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทางานของบุคคลทาให้บุคคลมีสมรรถภาพ
ในการดาเนินงาน มีความรู้เพิ่มขึ้น เข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น
2. การเสริมสร้างศักยภาพ ช่วยทาให้เกิดการประหยัดเวลา และลดความสูญเปล่าทางการดาเนินงาน
เพราะบุคคลที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั้น ย่อมไม่ทาสิ่งใดผิดพลาดง่ายๆ สามารถใช้11
ทรัพยากรการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินงานด้านการพัฒนาได้ผลเต็มที่ และตรงตามจุดประสงค์
ส่วนด้านการพัฒนาก็มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. การเสริมสร้างศักยภาพ ช่วยทาให้บุคคลได้เรียนรู้งานในหน้าที่ได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่
พึ่งได้รับการเรียนรู้การดาเนินการใหม่
4. การเสริมสร้างศักยภาพ ช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหน้าที่ หรือการดาเนินการต่างๆ เพราะบุคคลที่
ได้รับการพัฒนาอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง จะมีความเข้าใจงานการดาเนินงานและงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
5. การเสริมสร้างศักยภาพ ช่วยกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้า กล่าวคือ ทาให้บุคคล
ทุกคนมีโอกาสพัฒนา และสถานศึกษาก้าวหน้าไปสู่สถานภาพที่ดีขึ้น
6. การเสริมสร้างศักยภาพ ช่วยทา ให้บุคคลเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอทั้งในด้านความรู้และ
เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง หลักการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
สรุปศักยภาพที่จาเป็นสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย

ความรู้
แนวทางการพัฒนา

ทักษะ

ศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการ

คุณลักษณะ

ศึกษา
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สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานพัฒนาดังกล่าว สรุปได้ว่า บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ การทา
หน้าที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการเปลี่ ยนแปลงรวดเร็วและล้าสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่
ตลอดเวลา ดังนั้นครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอยแนะนาแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
เด็กอย่างเข้าใจ และพร้ อมที่จ ะทุ่มเทวิช าความรู้ ด้วยวิธีการสมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถของครูอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ แต่สิ่งที่ครูสามารถที่จะบอกนักเรียนได้ว่าข้อมูลใดสามารถนาไปปรับใช้กับชีวิตจริง
ได้หรือวิธีการเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง นั้นควรเป็นไปในแนวทางใดแต่สิ่งที่สาคัญ ที่จะหาไม่ได้จากเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ คือ ศีลธรรม คุณธรรม ที่ครู สอนถ่ ายทอดให้ เด็กซึ่งเป็นส่ วนส าคัญอันจะถูก พัฒ นาไปพร้ อมกับ
สติปัญญาเพื่อให้ความรู้แก่อนาคตของชาติอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาพประกอบ
แผนพัฒนาตนเอง ของบุคลากรในสานักงาน สพป.นราธิวาส เขต 1
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ภาพประกอบ
แผนพัฒนาตนเอง ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสานักงาน สพป.นราธิวาส เขต 1
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ภาพประกอบ
แผนพัฒนาตนเอง ของครู ในสานักงาน สพป.นราธิวาส เขต 1
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การประเมินตนเอง และการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan : ID PLAN)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

108

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดทาคู่มือการประเมินตนเอง และการจัดทา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan :ID PLAN) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการประเมินตนเอง พร้อมทั้งการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเป็นรายปี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และให้เกิดการดาเนินงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สาหรับคู่มือการประเมินตนเองและการจัดทา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูสายงานการสอน จะมีการอธิบายรายละเอียดการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และมีแบบฟอร์มตลอดจน
คาอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถนาไปปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องจะมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้คู่มือ
ดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายปีของตนเอง ตามบทบาทหน้าที่
ที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 กาหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ มาตรา 54 กาหนดว่า การให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ซึ่งต้องผ่านการประเมิน และมาตรา
80 กาหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและบางวิทยฐานะ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องทุกปี และสามารถนาผลที่ผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อน วิทยฐานะได้ทุกวิทยฐานะ
โดยให้ถือว่าการพัฒนาตามหลักเกณฑ์นี้ เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน วิทยฐานะ โดยใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้น
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) เป็นรายปี ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดการดาเนินงานที่
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกัน
1) เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการมี แ นวทางพั ฒ นาของตนเองให้ มี ความรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะตามที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
2) เพื่อให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
3) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการมีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ
การดารงตาแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต
4) เพื่อให้ข้าราชการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และพัฒนาสานักงานสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
1.3 เป้าหมาย
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เป็น
รายปีตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง
1.4 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 บทบาทของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) กาหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และมีมาตรฐาน พร้อมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) สนั บ สนุ น งบประมาณให้ ค รูไ ด้ รับ การพัฒ นาตามแผนความต้อ งการพัฒ นาของครูแ ละ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของครู นโยบาย และอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
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1.4.2 บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ส่งเสริม สนับสนุน และกาหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ การ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และมีมาตรฐาน
2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3) สนั บ สนุ น การพัฒ นาให้ ส อดคล้ องกับแผนความต้อ งการพั ฒ นา พร้อมทั้งสอดคล้ อ งกั บ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า นโยบาย และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
4) จัดทาแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ขอสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ระบบฐานข้อมูล
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับรายบุคคล สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ฯลฯ
6) ติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.3 บทบาทของสถานศึกษา
1.4.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คาแนะนาแก่ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คาแนะนา พร้อมทั้งกากับ ติดตาม ให้ครูประเมินตนเอง
พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเป็นรายปี ตามแบบที่กาหนด
3) สรุปแผนพัฒนาครู ในส่วนที่สถานศึกษาดาเนินการเอง และในส่วนที่ต้องการสนับสนุน
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคลที่สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของครู นโยบาย และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5) กากับ ติดตามผลการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูสายงานการสอนของ
สถานศึกษา พร้อมสรุปแผนความต้องการพัฒนาครูในภาพรวมของสถานศึกษาเป็ นรายปี ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อทราบและพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาครูสายงานการสอนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดทั้งสนับสนุนการพัฒนาครูให้บรรลุวัตถุประสงค์
1.4.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ศึกษา หาความรู้ หรือเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาตนเองมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2) ประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเป็นรายปี ตามแบบที่กาหนด
3) พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล กฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า นโยบาย และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) รายงานผลการพัฒนาตนเองต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
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1.5 บุคคลที่มสี ว่ นร่วมในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
กลุม่ บุคคล
ผู้บริหารระดับสูง

บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่กาหนดขึ้น
- อนุมัติให้การจัดทา IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
- ติดตามผลการจัดทา IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งหารนาแผน
IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง
- จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ - ทาความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทา IDP
- ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กาหนดขึ้น
- ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน
- ทาความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขัดความสามารถของบุลากร
เป็นรายบุคคล
- กาหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร
- ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
- ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น
- หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรในงานปัจจุบันหรืองานอื่นๆที่มีอยู่
ในองค์กร
บุคลากร
- มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง
- ทาความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากาหนดขึ้นด้วยความเต็ม
ใจและตั้งใจ
- ร่วมกับหัวหน้างานกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง
- หาวิธีการในการทาให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบ
ประสบความสาเร็จ
- ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผู้อื่น
ทีมงานพัฒนา
- นาเสนอโครงการให้ผู้บริหารของหน่วยงานเห็นด้วยกับการนาเอา IDP มาใช้
ทรัพยากรบุคคล
- จัดเตรียมแบบฟอร์มการทา IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในองค์กร
- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับเครื่องมือ
การบริหารบุคคลในเรื่องอื่นๆ
- ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทา IDP แก่ผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน
และบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
- ให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการจัดทาแผน IDP กับผู้บริหารและบุคลากร
- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทาแผน IDP
- หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตสานึกของ
ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทา IDP
- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร
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บทที่ 2
การประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
2.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
แนวทางการพัฒนาบุคลากรได้จาแนกบุคลากรองค์กร ออกเป็น ๕ กลุ่มตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ข ององค์กร (Critical Role) ซึ่งประกอบด้วย (๑)
บุคลากรแรกบรรจุ (New Entry) (๒) บุคลากรที่มีประสบการณ์ (Professional Personnel) (๓) บุคลากรที่มี
บทบาทหัวหน้างาน (Frontline Manager) (๔) บุคลากรที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการสานัก (Functional Manager)
และ (๕) บุคลากรที่ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร (Organization & Business Leader) โดยที่ บุคลากรแต่ละกลุ่ม
จะมีรายละเอียดกรอบความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรแต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ดังนี้
บุคลากรองค์กร
จาแนกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

บุคลากรแรกบรรจุ (New Entry)
บุ ค ลากรในระดั บ นี้ ถู ก คาดหวั ง ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า และ
หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
• สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทางานขององค์กร (Organization Culture)
• เข้าใจกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานและตนเอง (Compliance)
• เข้าใจบทบาทหน้าที่และเข้าใจงานของตนเอง(Clarification) และ
• รู้จักบุคคลในองค์กรที่ตนจะต้องร่วมงานด้วยในระยะของแรกของการทางานและบุคคลที่
มีอานาจตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ขององค์กร (Connection)
บุคลากรที่มีประสบการณ์(Professional Personnel)
บุคลากรในระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถทางานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
หมายถึง บุคลากรที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วเกิน ๑ ปี แต่ยังไม่ และความช านาญงานปฏิบั ติ งานที่ต้ อ งตั ด สิน ใจหรือ แก้ปั ญ หาที่ ค่อ นข้ า งยาก รวมทั้ ง
มีบทบาทหน้าที่ในการกากับการทางานของทีมหรือกลุ่มงาน
สามารถทางานเป็นทีม ทางานร่วมกับผู้อื่น ประสานงานในระดับผู้ปฏิบัติ รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาและปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น เชื่อมโยงงานของตนเองกับ
งานของผู้อื่นและขององค์กร และนาเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
บุคลากรที่มีบทบาทหัวหน้างาน (Frontline Manager)
บุคลากรในระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
หมายถึง บุคลากรที่ มีบ ทบาทหน้า ที่ใ นการกากับดูแ ล แนะนา ชานาญงานสูง/สูงมากมีความรับ ผิดชอบหลายประการ ปฏิบั ติงานที่ต้อ งตัดสินใจหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบตั ิงาน ทั้งที่ดารงตาแหน่ง แก้ปัญหาที่ยาก/ยากมาก และ/หรือ ซับซ้อนและมีผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้ง ต้องกากับ
ประเภทวิชาการ ระดับ ชานาญการ ช านาญการพิเศษ และ ดูแ ล ตรวจสอบการท างานสอนงานผู้ร่ว มปฏิบั ติงานหรือ บุ คลากรในทีมงาน (People
เชี่ยวชาญ
Management) สร้างความสัมพันธ์กับทีมงานอื่นเพื่อเชื่อมโยงการทางาน สามารถบริหาร
จัดการความขัดแย้ง และสามารถแก้ปัญหาการทางานของทีมงานได
บุคลากรที่ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
บุคลากรในระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กรมาสู่
(Functional Manager)
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม และบูรณาการงานภายใน
หมายถึง บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริห ารงานในฐานะ และระหว่างส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม รวมทั้ง สามารถบริหารและกากับดูแลการ
หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการ ทางานและสอนงานผู้ใต้บังคับ บัญชา (People Management) และสามารถบริหาร
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น หรื อ งบประมาณและโครงการภาพรวมได้ (Financial Management)
ต าแหน่ ง อื่นที่ มี ลักษณะเป็น ต าแหน่ ง ประเภทอานวยการซึ่ง มี
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือสูงมาก
เป็นพิเศษ
บุคลากรที่ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
บุคลากรในระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถบริหารและกาหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กรจาก
(Organization & Business Leader)
ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศและบริบทสากล (Vision and Strategic Management)
หมายถึง บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะที่ เชื่อมโยงงานภายในองค์กร และเชื่อมโยงงานระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาค
เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ตาแหน่งที่ ส่วนต่าง ๆ สร้างสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในการทางาน (Ecosystem) ที่เอื้อให้
มีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจและแนะนาการปฏิบัติราชการของ บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งกาหนดทิศทางและ
ส่วนราชการและตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้า กากับดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร(People Management) และกาหนดทิศทาง
ส่วนราชการ
และบริการงบประมาณในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ (Financial Management)
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ขั้นตอนและแนวทางในการดาเนินการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(ID PLAN) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีดังนี้
2.2 ขั้นตอนและแนวทางในการประเมินตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลตามรูปแบบที่กาหนด แล้วนา
ผลที่ประเมินไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ในการประเมินตนเองมีขั้นตอนและแนวทาง ดังนี้
รายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กรอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น
ๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้
ทักษะ / ความสามารถ และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ (สานักงาน ก.พ., 2553)
สาหรับระบบราชการพลเรือนไทย สมรรถนะประกอบด้วย 2 ส่วน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็นทีม
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) แบ่ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการพลเรือน
และ กลุ่มข้าราชการครู ดังนี้
กลุ่มบุคลากรในสานักงาน ประกอบด้วย 16 สมรรถนะ คือ
1) การคิดวิเคราะห์
2) การมองภาพองค์รวม
3) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
4) การสั่งการตามอานาจหน้าที่
5) การสืบเสาะหาข้อมูล
6) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม
7) ความเข้าใจผู้อื่น
8) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
9) การดาเนินการเชิงรุก
10) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
11) ความมั่นใจในตนเอง
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12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
14) ความคิดสร้างสรรค์
15) ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ
16) การสร้างสัมพันธภาพ
กลุ่มข้าราชการครู ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ
1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2) การพัฒนาผู้เรียน
3) การบริหารจัดการชั้นเรียน
4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5) ภาวะผู้นาครู
6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งทั้ง
ระบบ กาหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ5 สมรรถนะ คือ
การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

จริยธรรม
และ
จรรยาบรรณ

การ
บริการที่ดี

สมรรถนะ
หลัก
การทางาน
เป็นทีม

การพัฒนา
ตนเอง

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

แสดงความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการให้ดี โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
 พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมันเพียร ในการ
ทางาน
 แสดงออกวาต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอคาแนะนา
อย่างกระตือรือร้น
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา
เมื่อเห็นความสูญเปลาหรือหย่อน
ประสิทธิภาพในงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถ
ทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยมีพฤติกรรม บ่งชี้ ดังนี้
 กาหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการ
ทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดย
เทียบเคียงกบเกณฑ์มาตรฐาน
 ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชา
กาหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจ
ตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถ
ปรับปรงวิธกี ารทางานเพือ่ ให้ได้ผลงานที่
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ปรับปรุงวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีขึ้น
เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นหรือทาให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
มากขึ้น
 เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบ
ใหม่ที่คาดวาจะทาให้งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
กาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาวิธกี าร
ทางาน เพือ่ ให้ได้ผลงานทีโ่ ดดเด่น หรือ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 กาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และ
เป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกวา
เดิม อย่างเห็นได้ชัด
 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน
เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างไม่
เคยมีใครทาได้มาก่อน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกล้า
ตัดสินใจแม้วา่ การตัดสินใจนัน้ จะมีความ
เสีย่ ง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ตัดสินใจได้ โดยมีการคานวณผลได้
ผลเสียอย่างชัดเจน และดาเนินการ
เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุด
 บริหารจัดการและทุมเท่เวลา
ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อ
ภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว
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2) การบริการที่ดี (Service Mind) คือ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความพยายามที่จะให้บริการ
แก่ผู้ขอรับบริการจากงานในหน้าที่ราชการของตนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ตนเองสามารถที่จะให้บริการได้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

สามารถให้บริการทีผ่ รู้ บั บริการต้องการ
ได้ดว้ ยความเต็มใจ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 ให้การบริการที่เป็นมิตรสุภาพ
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้า
ในการดาเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงาน
ต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และ
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับบริการที่ตอ่ เนื่องแล
รวดเร็ว

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วย
แก้ปญ
ั หาให้แก่ผรู้ บั บริการ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แก่ผู้รับบริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัด
ภาระ
 ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
และนาข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการ
ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการ
ทีEเกิน
ความคาดหวัง แม้ตอ้ งใช้เวลาหรือความ
พยายามอย่างมาก โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 ให้เวลาแกผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาให้แกผู้รับบริการ
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทีก่ าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไมได้ ่
ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
นาเสนอวิธีการในการให้บริการที่
ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจ
และ
ให้บริการทีต่ รงตามความต้องการที่
แท้จริง
ของผูร้ บั บริการได้ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 เข้าใจ หรือพยายามทาความเข้าใจ
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้
ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
ของผู้รับบริการ
 ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความ
จาเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริการที่
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รบั บริการ
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการใน
ระยะยาว และพร้อมทีจะ เปลี่ยนวิธีหรือ
ขั้นตอนการให้บริการเพื่อประโยชน์ สูงสุด
ของผู้รับบริการ
 เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ
ทีผ่ ู้รับบริการไว้วางใจ
สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ
หรือขัน้ ตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้
สอดคล้องกับความจาเป็นปัญหา โอกาสเพื่อ
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ

3) การพั ฒ นาตนเอง (Self-Development คื อ ความสนใจใฝ่ รู้ ใ นอั น ที่ จ ะสั่ ง สมความรู้
ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

แสดงความสนใจและติดตามความรูใ้ หม่ๆ
ในสาขาอาชีพของตน หรือทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้
ดียิ่งขึน้
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ
อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
ราชการ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้
ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆในสาขา
อาชีพ
ของตน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย
และเกี่ยวข้องกบงานของตนอย่าง
ต่อเนื่อง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถ
นาความรูว้ ิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาปรับใช้กบั การปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจาก
การนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา
พัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ และความ
เชีย่ วชาญในงาน มากขึ้น ทัง้ ในเชิงลึก
และเชิงกว้างอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องทีม่ ี
ลักษณะเป็นสหวิทยาการและสามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง
 สามารถนาความรู้เชิงบูรณาการของ
ตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการ
ทางานของคนในส่วนราชการทีเ่ น้นความ
เชีย่ วชาญในวิทยาการด้านต่างๆ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการ
จัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ทเี่ อือ้
ต่อการพัฒนา
 บริหารจัดการให้สวนราชการนา
เทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มา
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่าง
ต่อเนื่อง

4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Integrity) การดารงตนและ
การประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแห่งความดีงาม ความถูกต้อง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของความเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

มีความสุจริต โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือก
ปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัย
ข้าราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพ
อย่างสุจริต

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสจั จะ
เชือ่ ถือได้ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึกใน
ความเป็นข้าราชการ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมัน่ ใน
หลักการ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ดงั นี้
 ยึดมัน่ ในหลักการจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและจรรยาข้าราชการไม่เบีย่ งเบน
ด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด
และรับผิดชอบ
 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทางราชการ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัด
เพือ่ ความถูกต้อง โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่ง
พิทักษ์ ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้
ตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่อาจยากลาบาก
 กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมแม้อาจก่อ
ความ ไม่พึงพอใจให้แกผู้เสียประโยชน์

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทศิ ตนเพือ่
ความยุตธิ รรม โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียง
ประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยง
ต่อความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงานหรือ
อาจเสี่ยงภัยตอชีวิต
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5) การทางานเป็นทีม (Teamwork) ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีมและ
ความสามารถในการปฏิบัติ งานร่วมกันการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน
การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ทาหน้าทีข่ องตนในทีมให้สาเร็จ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม
และทางานในสวนที่ ตนได้รับ
มอบหมาย
 รายงานให้สมาชิกทราบความ
คืบหน้าของการดาเนินงานของทีม
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของทีม

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความ
ร่วมมือในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
 ให้ความรวมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิง
สร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมันใน
ศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ทัง้ ต่อหน้า
และลับหลัง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสาน
ความร่วมมือของสมาชิกในทีม โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม
และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น
 ตัดสินใจหรือวางแผนรวมกนในทีม
จากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม
 ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอัน
ดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทางานรวมกน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน
ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมทีม เพือ่ ให้งานประสบ
ความสาเร็จ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ยกย่อง และให้กาลังใจเพื่อนรวมทีม
อย่างจริงใจ
 ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนรวม
ทีมแม้ไมมีการร้องขอ
รักษามิตรภาพอันดีระหว่างเพื่อนรวมทีม
เพื่อชวยเหลือกนในวาระตางๆให้งานสาเร็จ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนา
ทีมให้ปฏิบตั ภิ ารกิจให้ได้ผลสาเร็จ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่
คานึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน
 คลี่คลายหรือแก้ไขข้อขัดแย้งทีเกิดขึ้นใน
ทีม
ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกาลังใจของ
ทีมเพื่อปฏิบตั ิภารกิจของสวนราชการให้
บรรลุผลระดับสมรรถนะ

2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามหน้างานที่ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันตามสายงาน หน่วยงาน และส่วนราชการ โดยกาหนดมาตรฐาน
ในแต่ละกลุ่มงานหรือตาแหน่งงาน เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
กลุ่มบุคลากรในสานักงาน
1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง การแยกแยะข้อมูลหรือเรื่องราวที่ได้มาซึ่ง
กระทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม หรือบริบทในทางการบริหาร โดยการ
กาหนดประเด็นปัญหาให้สอดคล้องกับแนวความคิด
ระดับ 1
แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองาน
ออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการ
อย่างง่ายๆ ได้โดยไมเรียงลาดับ
ความสาคัญ
 วางแผนงานโดยแตกประเด็น
ปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็น
กิจกรรมต่างๆ ได้

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ขั้นพืน้ ฐานของปัญหา
หรืองานโดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
ระบุเหตุและผล ในแต่ละ
สถานการณ์ ต่างๆ ได้
 ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ
ได้
 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือ
กิจกรรมต่างๆ ตามลาดับความสาคัญ
หรือความเร่งด่วนได้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ทซี่ บั ซ้อน ของปัญหาหรือ
งานโดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่
ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์
 วางแผนงานโดยกาหนดกิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่มี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์
เกี่ยวกบปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นได้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถ
วิเคราะห์ หรือวางแผนงานทีซ่ บั ซ้อนได้
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถ
แยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนใน
รายละเอียด และสามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัญหากบสถานการณ์
หนึง่ ๆ ได้
 วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนด
กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆทีม่ ี
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายรวมถึง
คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนว
ทางการป้องกนแกไขไว้ล่วงหน้า

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิค
และรูปแบบต่างๆ ในการกาหนดแผนงาน
หรือขัน้ ตอนการทางานเพือ่ เตรียมทางเลือก
สาหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมใน
การแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็น
ส่วนๆ
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลาย
รูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแก้ปัญหา
รวมถึงพิจารณาข้อดีข้อเสีย ของทางเลือกแต่
ละทาง
 วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกาหนด
กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆทีม่ ี
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้อง
กนแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและ
ข้อดีข้อเสียไว้ให้

2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงความรู้คิดในเชิง
สังเคราะห์หรือการรวบรวมข้อมูลทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งจะทาให้มองภาพใหญ่หรือภาพรวมของส่วนราชการขององค์กร
ของงาน หรือของกิจกรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ใช้กฎพืน้ ฐานทั่วไป โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญ
สานึกในการระบุประเด็นปัญหาหรือ
แก้ปัญหาในงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล
แนวโน้มและความไม่ครบถ้วนของข้อมูล
ได้
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุ
ประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์
ทฤษฎีหรือ แนวคิดซับซ้อน โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดทีซ่ ับซ้อน
หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม้ในบางกรณี
แนวคิดที่นามาใช้กับสถานการณ์อาจไม่มี
สิ่งบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
เลยก็ตาม

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบาย
ข้อมูลหรือ สถานการณ์ทมี่ คี วามยุ่งยาก
ซับซ้อนให้เข้าใจได้งา่ ย โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 สามารถอธิบายความคิด หรือ
สถานการณ์ที่ซับซ้อนให้งา่ ยและสามารถ
เข้าใจได้
 สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด
ทฤษฎี องค์ความรู้ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้
โดยงายและเป็นประโยชน์ต่องาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริม่
สร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ริเริม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น
รวมถึง สามารถนาเสนอรูปแบบ วิธีการ
หรือองค์ความรู้ใหม่ซึ่งอาจไม่เคย ปรากฏ
มาก่อน
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3) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบั ติต่อผู้อื่น ความ
ใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจและ
ทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน เกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ใส่ใจและให้ความสาคัญในกาส่งเสริมและ
พัฒนาผูอ้ นื่ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 สนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนาศักยภาพหรือ
สุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจที่ดี
 แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือ
ให้คาแนะนาเพือ่ พัฒนาให้ผอู้ นื่ มี
ศักยภาพหรือมีสขุ ภาวะทัง้ ทางปัญญา
ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 สาธิต หรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ
หรือทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืน
 มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะ
แหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาของผู้อื่น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใส่ใจในการให้
เหตุผลประกอบการแนะนา หรือมีสว่ นสนับสนุน
ในการพัฒนาผูอ้ นื่ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ให้แนวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ
เพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าสามารถพัฒนาศักยภาพสุข
ภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยัง่ ยืนได้
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์เพือ่ ให้ผู้อื่นมีโอกาสได้ถ่ายทอดและ
เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างสุข
ภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยัง่ ยืน
สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธีการใน
ภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจว่าตนสามารถพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่างยัง่ ยืนและ
มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตาม
และให้คาติชมเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
อย่าต่อเนื่อง โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 ติดตามผลการพัฒนาของผู้อื่น
รวมทั้งให้คาติชมที่จะส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ให้คาแนะนะที่เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของแต่ละ
บุคคล

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุง่ เน้น
การพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความ
ต้องการทีแ่ ท้จริง โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 พยายามทาความเข้าใจปัญหาหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น เพื่อให้
สามารถจัดทาแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอย่าง
ยั่งยืนได้
 ค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ใน
การพัฒนาศักยภาพสุขภาวะหรือทัศนคติ
ที่ดี ซึ่งตรงกับปัญหาหรือความต้องการที่
แท้จริงของผู้อื่น

4) การสั่งการตามอานาจหน้าที่ (Holding People Accountable) หมายถึง การแสดงสมรรถนะ
ในด้านการกากับดูแลให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐานของบทบัญญัติในทางกฎหมาย ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

สัง่ ให้กระทาการใดๆ ตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 สั่งให้กระทาการใดๆ ตามมาตรฐาน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 มอบหมายงานในรายละเอียด
บางส่วนให้ผู้อื่นดาเนินการแทนได้ เพื่อให้
ตนเองปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่
ได้มากขึ้น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกาหนด
ขอบเขตข้อจากัด โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
ปฏิเสธคาขอของผู้อื่น ที่ไม่มีเหตุสมผล
หรือไม่เป็นไปตามาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
 กาหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือ
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็น
มาตรฐาน
 สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสัง่ ให้ปรับ
มาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ดี
ขึ้น โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
กาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้
แตกต่าง หรือสูงขึ้น
 สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตาม
ควบคุมให้ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลให้
ปฏิบัติตามาตรฐาน กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
 เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
ดาเนินการในกรณีทมี่ กี ารปฏิบัตไิ ม่เป็นไป
ตามาตรฐาน หรือชัดต่อกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไป
ตรงมาในกรณีที่มีปัญหา หรือมีการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขัดต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามมาตรฐานหรือชัดต่อกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

5) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) หมายถึง การแสดงสมรรถนะในด้านความใฝ่รู้
เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

หาข้อมูลในเบื้องต้น โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจาก
แหล่งข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว
 ถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้
ข้อมูล

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะ
ค้นหาข้อมูลโดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที
มากกว่าเพียงการตั้ง คาถามพื้นฐาน
สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวมากที่สุด

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหา
ข้อมูลเชิงลึก โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
ตัง้ คาถามเชิงลึกในประเด็นทีเกี่ยวข้อง
อย่าง ต่อเนื่องจนได้ที่มาของสถานการณ์
เหตุการณ์ ประเด็นปัญหา หรือค้นพบโอกาส
ทีจ่ ะเป็น ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานต่อไป
 แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผู้รู้
อื่นเพิ่มเติม ที่ไมได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ในเรือ่ งนั้น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้น
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ในช่วงเวลาที่กาหนด
 สืบค้นข้อมูลจากแห่ลงข้อมูลที่
แตกต่างจากกรณีปกติธรรมดา
โดยทั่วไป
ดาเนินการวิจัย หรือมอบหมายให้
ผู้อื่นเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
นิตยสารระบบสืบค้นโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
แหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อประกอบการทา
วิจัย

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบ
การสืบค้นเพือ่ หาข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
วางระบบการสืบค้น รวมทั้งการ
มอบหมายให้ผู้อื่นสืบค้นข้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่อง
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6) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) หมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้ถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ด้วยความเข้าใจที่ดี และศักยภาพที่จะสามารถประยุกต์ความเข้าใจนั้น
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

เห็นคุณค่าของวันธรรมไทยและให้ความ
สนใจวัฒนธรรมของผูอ้ ื่น โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย
ขณะที่เห็นคุณค่าและสนใจที่จะเรียนรู้
วัฒนธรรมของผู้อื่น
 ยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม และ
ไม่ดูถูกวัฒนธรรมอื่นว่าด้อยกว่า
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจ
รวมทัง้ ปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ใหม่ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เข้าใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจน
ธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมที่
แตกต่าง และพยายามปรับตัวให้
สอดคล้อง
 สื่อสารด้วยวิธีการ เนื้อหา และ
ถ้อยคาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้อื่น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจใน
วัฒนธรรมต่างๆ อย่างลึกซึง้ รวมทัง้
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เข้าใจบริบท และนัยสาคัญของ
วัฒนธรรมต่างๆ
 เข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
อันจะทาให้เข้าใจวิธีคิดของผู้อื่น
 ไม่ตัดสินผู้อื่นจากความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แต่ต้องพยายามทาความเข้าใจ
เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันได้

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้าง
การยอมรับในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 สร้างการยอมรับในหมู่ผู้คนต่าง
วัฒนธรรม เพื่อสัมพันธ์ไมตรีอันดี
 ริเริ่ม และสนับสนุนการทางาน
ร่วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่าง
ประเทศ หรือระหว่างวัฒนธรรมที่
ต่างกัน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับท่าที
รวมทัง้ วิธกี ารทางาน โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 หาทางระงับข้อพิพาทระหว่าง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยพยายาม
ประสานและประนีประนอมด้วยความ
เข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ท่าที ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อ
ประโยชน์ระหว่างประเทศหรือระหว่าง
วัฒนธรรมที่ต่างกัน

7) ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) หมายถึง ความสามารถในการทาความ
เข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความ สามารถรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทาง
อารมณ์ของผู้ที่ติดต่อด้วย
ระดับ 1
เข้าใจความหมายทีผ่ ู้อนื่ ต้องการ
สือ่ สารโดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เข้าใจความหมายที่ผู้อื่นต้องการ
สื่อสาร สามารถจับใจความ สรุป
เนื้อหาเรื่องราวได้ถูกต้อง

ระดับ 2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
เข้าใจอารมณ์ความรูส้ กึ และคาพูด
ของผูท้ มี่ าติดต่อสื่อสารด้วย โดย
มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เข้าใจทั้งความหมายและนัย
เชิงอารมณ์ จากการสังเกต สีหน้า
ท่าทาง น้าเสียงหรือภาษากายของ
ผู้ที่ติดต่อด้วย เพื่อจะได้ทราบหรือ
เข้าใจได้ว่านัยที่แท้จริงของกา
ติดต่อสื่อสารนั้นคือสิ่งใด

ระดับ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจ
ความหมายแฝงในกิรยิ า ท่าทาง คาพูด
หรือน้าเสียง ที่มไิ ด้แสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
เข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงออกอย่าง
ชัดเจนในกิริยา ท่าทาง คาพูด หรือน้าเสียง
เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรู
สึกของผูอื่น แมจะแสดงออกเพียงเล็กนอย
สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดน
อยาง ใดอยางหนึ่งของผูที่ติดตอดวยได้

ระดับ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
เขาใจการสือ่ สารทัง้ ทีเ่ ปนคาพูด
และความหมายแฝงในการ
สือ่ สารกับผูอื่นได้ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
เขาใจนัยของพฤติกรรม
อารมณ และความรูสึกของผูอื่น
ใชความเขาใจนั้นใหเปนประ
โยชนในการผูกมิตร ทาความรู
จักหรือติดตอประสานงาน

ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจ
สาเหตุของพฤติกรรมผูอนื่ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือ
ปญหา ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะ
ยาวที่ทาใหเกิดพฤติกรรมของผูอื่น
เขาใจพฤติกรรมของผูอื่น จน
สามารถบอกถึงจุดออนจุดแข็ง และ
ลักษณะนิสัยของผูนั้นไดอยางถูกตอง

8) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) หมายถึง การแสดง
สมรรถนะที่จะบ่งบอกถึงความสามารถในการทาความเข้าใจในระบบราชการ เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจตาม
กฎหมาย และอานาจที่ไม่เป็นทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

เขาใจโครงสรางองคกร โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 เขาใจโครงสรางองคกร สายการ
บังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตอง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ
ความสัมพันธเชิงอานาจทีไ่ มเปนทางการ
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทาง
การระหวางบุคคลในองคกร รับรูวาผูใดมี
อานาจตัดสินใจหรือผูใดมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในระดับตางๆ และนาความเข
าใจนี้มาใชประโยชนโดยมุงผลสัมฤทธิ์
ขององคกรเปนสาคัญ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจ
วัฒนธรรมองคกร โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และ
วัฒนธรรมของแตละองคกรที่เกี่ยวของ
รวมทั้งเขาใจวิธีการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
เขาใจขอจากัดขององคกร รูวาสิ่งใดอาจ
กระทาไดหรือไมอาจกระทาใหบรรลุผลได

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
เขาใจความสัมพันธของผูมีบทบาท
สาคัญในองคกร โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 รับรูถึงความสัมพันธเชิงอานาจ
ของผูมีบทบาทสาคัญในองคกร
เพื่อประโยชนในการผลักดันภารกิจ
ตามหนาที่รับผิดชอบใหเกิด
ประสิทธิผล

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุ
พืน้ ฐานของพฤติกรรมองคกร โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
เขาใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค
กรในหนวยงานของตนและของภาครัฐ
โดยรวมตลอดจนปญหา และโอกาสที่มีอยู
และนาความเขาใจนี้มาขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานในสวนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู
อยางเปนระบบ
เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่มผี ลกระทบ ตอนโยบายภาครัฐ
และภารกิจขององคกร เพื่อแปลงวิกฤติเป
นโอกาส กาหนดจุดยืนและ ทาทีตามภารกิจ
ในหนาที่ไดอยางสอดคลองเหมาะสมโดยมุ
งประโยชนของชาติเปนสาคัญ
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9) การดาเนินการเชิงรุก (Reactiveness) หมายถึง ความสามารถในการคิดล่วงหน้า และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการคิดนั้นดาเนินการในเชิงรุกแทนที่จะใช้กลยุทธ์ของการตั้งรับอย่างที่นิยมปฏิบัติกันมาในองค์กร
หรือในส่วนราชการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสัน้ และลงมือ
ดาเนินการ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหา
วิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
 เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนา
โอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการ
ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวกิ ฤต โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า
หรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ
และไม่ย่อท้อ
 แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในขณะที่
คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์และ
รอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการ
ล่วงหน้า เพือ่ สร้างโอกาส หรือหลีกเลีย่ ง
ปัญหาระยะสัน้ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อ
สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในระยะสั้น
 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ในวง
ราชการ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
เตรียมการล่วงหน้า เพือ่ สร้าง
โอกาส หรือหลีกเลีย่ ง
ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นในระยะปาน
กลางโดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 คาดการณ์และเตรียมการ
ล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือ
หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ระยะเวลาปานกลาง
 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่
แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น ใน
อนาคต

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการ
ล่วงหน้า เพือ่ สร้างโอกาส หรือหลีกเลีย่ ง
ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นในระยะยาว โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า
เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหา
ทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้
เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนรวม
งานเสนอความคิดใหม่ๆ ในการทางาน เพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้าง โอกาสในระยะยาว

10) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) หมายถึงความใส่ใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกขั้นตอน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และ
รักษากฎระเบียบ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
ต้องการให้ข้อมูล และบทบาทในการ
ปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน
ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบใน
สภาพแวดล้อมของการทางาน
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน
ทีก่ าหนด อย่างเคร่งครัด

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทาน
ความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ โดย
มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
ตรวจทานงานในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อความ
ถูกต้อง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความ
ถูกต้องของงานทัง้ ของตนและผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูใ่ น
ความ
รับผิดชอบของตน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง
ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่นตาม
อานาจหน้าที่ทกี่ าหนดโดยกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและ
กระบวนงานทั้งของตนเองและผู้อื่น'ตาม
อานาจหน้าที่
บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงาน ทัง้
ของตนเองและของผู้อื่น เพื่อความถูกต้อง
ของงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ตรวจสอบ
ความถกต้องรวมถึงคุณภาพของ
ข้อมูลหรือ
โครงการ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
ตรวจสอบรายละเอียดความ
คืบหน้าของโครงการตาม
กาหนดเวลา
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูล
สามารถระบุข้อบกพรองหรือ
ข้อมูลที่หายไป และเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องของงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบ
การตรวจสอบความถกต้องของกระบวนงาน
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความ
ถูกต้องตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของ
ข้อมูล

11) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) หมายถึง การแสดงออกซึ่งความมั่นใจในตนเองทั้ง
ในแง่ของศักยภาพ ความสามารถ และการตัดสินใจ
ระดับ 1
ปฏิบัตงิ านไดตามอานาจหนาทีโ่ ดยไม
ตองมีการกากับดูแล โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการ
กากับดูแลใกลชิด
 ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใต
ขอบเขตอานาจหนาที่รับผิดชอบของ
ตน

ระดับ 2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
ปฏิบัตงิ านในหนาที่อยางมัน่ ใจ โดย
มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 กลาตัดสินใจเรื่องที่เห็นวาถูกตอง
แลวในหนาที่ แมจะมีผูไมเห็นดวยอยู
บางก็ตาม
 แสดงออกอยางมั่นใจในการ
ปฏิบัติหนาที่แมอยูในสถานการณที่มี
ความไมแนนอน

ระดับ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจใน
ความสามารถของตน โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ดังนี้
 เชื่อมั่นในความรูความสามารถ และ
ศักยภาพของตนวาจะสามารถปฏิบัติ
หนาที่ใหประสบผลสาเร็จได้
 แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยใน
การตัดสินใจหรือความสามารถของตน

ระดับ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
มั่นใจในการทางานทีท่ าทาย
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
ชอบงานที่ทาทาย
ความสามารถ
 แ สดงความคิดเห็นของตน
เมื่อไม่เห็นด้วยกับผูบังคับ
บัญชา หรือผูมีอานาจ หรือใน
สถานการณที่ขัดแยง

ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจ
ท างานที่ ท าทายมากและกล าแสดง
จุด ยืน ของตน โดยมีพ ฤติก รรมบ่ง ชี้
ดังนี้
 เต็ ม ใจและรั บ อาสาปฏิ บั ติ ง านที่
ทาทาย หรือมีความเสี่ยงสูง
กลายื น หยั ด เผชิ ญ หนากั บ ผู บั ง คั บ
บัญชาหรือผูมีอานาจ
กลาแสดงจุดยืน ของตนอยตรงไป
ตรงมา ในประเด็นที่เปนสาระสาคัญ
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12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวมิใช่ความโอนอ่อน
ผ่อนตาม แต่เป็นการแสดงออกถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพในสถานการณ์และ
กลุ่ มคนที่ห ลากหลาย รวมทั้งเป็ น การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในเชิงยอมรับความเห็ นต่างอย่างมีเหตุผ ลเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

มีความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ปรับตัวเข้ากับสภาพการทางาน ที่
ยากลาบากหรือไม่เอือ้ อานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับ
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ น โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อื่น
 เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ
เมื่อได้รับข้อมูลใหม่

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมี
วิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อผลสาเร็จ
ของงาน และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารดาเนินงาน โดย
มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้
เข้ากับสถานการณ์ หรือบุคคลแต่
ยังคงเป้าหมายเดิมไว้
 ปรับขั้นตอนการทางาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลีย่ น
แผนกลยุทธ์ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ปรับแผนงาน เป้าหมาย หรือโครงการ
เพื่อให้เหมาะสมกบสถานการณ์ เฉพาะหน้า
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือกระบวนงาน
เป็นการเฉพาะกาล เพื่อให้รับกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้า

13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) หมายถึง ความสามารถในการ
สื่อสารด้วยการพูด การเขียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจยอมรับและการให้การสนับสนุนความคิด หรือสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของตน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

นาเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 นาเสนอ ข้อมูล หรือความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ปรับรูปแบบการ
นาเสนอตามความสนใจและระดับของ
ผู้ฟัง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ความ
พยายามขั้นต้นในการจูงใจ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 นาเสนอข้อมูล ความเห็น ประเด็น
หรือตัวอย่างประกอบที่มีการเตรียมอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ ยอมรับ และ
สนับสนุนความคิดของตน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบ
การนาเสนอเพือ่ จูงใจ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 ปรับรูปแบบการนาเสนอให้เหมาะสมกับ
ความสนใจและระดับของผู้ฟัง
 คาดการณ์ถึงผลของการนาเสนอ และ
คานึงถึงภาพลักษณ์ ของตนเอง

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้
ศิลปะการจูงใจ โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 วางแผนการนาเสนอโดย
คาดหวังวาจะ ่สามารถจูงใจให้ผู้อื
นคล้อยตาม
 ปรับแต่ละขั้นตอนของการ
สื่อสารนาเสนอ และจูงใจให้
เหมาะสมกบผูฟ้ ังแต่ละกลุ่ม หรือ
แต่ละราย
คาดการณ์และพร้อมที่จะรับมือ
กับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผู้ฟังที่
อาจเกิดขึ้น

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์
ซับซ้อนในการจูงใจ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 แสวงหาผู้สนับสนุน เพื่อเป็นแนวรวม
ในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ให้
สัมฤทธิผ์ ล
 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ให้
เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจูงใจ

14) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นาเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานทั้งในระดับบุคคล ส่วนงาน และระดับหน่วยงาน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

พยายามใช้วิธีการใหม่ๆ ที่ส ร้า งสรรค์ใน
การทางานเพื่อมาทดแทนวิธีการที่ใช้อยู่
เดิมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ใฝ่รู้ กระตือ รือ ร้น มีค วามพร้อ มรั บ
การเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ใหม่ เ พื่ อ เติ ม เต็ ม
ความรู้ ความสามารถของตนเอง
กล้ า คิ ด กล้ า แสดงออก มี ค วามคิ ด
มุม มองแบบกว้า งและยืด หยุ่น มี ทัก ษะ
การฟังที่ดี
แสดงออกถึงความเต็มใจขอคาแนะนา
จากผู้ อื่ น และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่
หลากหลายในการพัฒนาความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ในการทางาน
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการต่า งๆ เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงการทางานของตนเอง

แสดงสมรรถนะระดั บ ที่ 1 และ
สร้า งสรรค์ห มั่ น ปรับ ปรุ ง กระบวนการ
ท างานของตนอย่ า งสม่ าเสมอ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 น าขั้ น ตอนการท างานใหม่ ๆ มา
ทดลองใช้ปฏิบัติ
แสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานของตนเอง/
ส่วนงาน/ในที่ประชุม
คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ขั้นตอนการทางาน
ใ ห ม่ ๆ จ า ก ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด แ ล ะ
ความสาเร็จในงานที่เกิดขึ้น
แสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้มี ค วามคิ ดริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ น
การทางานอยู่เสมอ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคิดนอกกรอบ
มี มุ ม มองที่ แ ตกต่ า งเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นการ
ด าเนิ น งานใหม่ ใ นส่ ว นงานเพื่ อ ให้ ง านมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ให้อิส ระในความคิดของตนเอง เพื่อคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ขั้นตอนหรือวิธีการทางาน
ใหม่ๆให้กับส่วนงาน
 มีการประเมินประสิทธิภาพของผลงานที่
เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตน
มี เ ทคนิ ค ในการจู ง ใจ/ถ่ า ยทอดมุ ม มอง
ความคิด/แสดงความคิดเห็นให้สมาชิกในทีม
ให้ความสาคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
ประโยชน์ในการทางาน
แสวงหาทางออกของปัญหาหรืออุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการทางานจากการระดมสมอง
ของทีมงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ในส่วนงานและ
ระดับหน่วยงาน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
 สามารถคิดหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจตามภาพแวดล้อม
ของปัญหาได้ ภายใต้อุปสรรคและ
ความจากัดของทรัพยากรต่างๆ
 คิดริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม
ใหม่ๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับส่วนงาน
ต่างๆ ในหน่วยงาน
นาเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการลด
ขั้นตอนการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
คิดหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะลดค่าใช้
จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นของส่วนงาน

แสดงสมรรถนะระดั บ ที่ 4 และสร้า ง
นวัตกรรมในหน่วยงาน โดยมีพ ฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
 น าเสนอแนวคิ ด ใหม่ ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ปรับเปลี่ยนระบบงานทั่วทั้งหน่วยงาน
 หาวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
มีความเสี่ยงสูง
 คิ ด ริ เ ริ่ ม โครงการใหม่ ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ
ภาพลักษณ์หรือผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
 แสดงความคิ ด เห็ น ของตนเองที่
แตกต่างไปจากบุคคลในระดับที่สูงกว่า
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15) ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) หมายถึง การประเมิน
สมรรถนะของจิตสานึกหรือความรู้สึกตั้งใจที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องไปในวิถีหรือทิศทางเดียวกันกับ
นโยบาย ความต้องการ และเป้าหมายของส่วนราชการต้นสังกัดภายใต้แนวความคิดที่ต้องยึดถือประโยชน์ของส่วน
ราชการเป็นที่ตั้งมากยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ปฏิบัติตนเปนสวนหนึ่งของสวนราชการ
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของสวนราชการ

แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และแสดง
ความภั ก ดี ต อส วนราชการ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
แสดงความพึงพอใจและความ
ภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของสวนราชการ
มีสวนสรางภาพลักษณและชื่อเสียงให
แกสวนราชการ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีสวนรวมใน
การผลักดันพันธกิจของสวนราชการ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 มีสวนรวมในการสนับสนุนพันธกิจของส
วนราชการจนบรรลุเปาหมาย
 จัดลาดับความเรงดวนหรือความสาคัญ
ของงานเพื่อใหพันธกิจของสวนราชการ
บรรลุเปาหมาย

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยึดถือ
ประโยชนของสวนราชการเปนที่ตั้ง
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ยึดถือประโยชนของสวนราชการ
หรือหนวยงานเปนที่ตั้งกอนที่จะคิดถึง
ประโยชนของบุคคลหรือความตอง
การของตนเอง
 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เปนประ
โยชนตอ สวนราชการแมวาการ
ตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู ตอตานหรือ
แสดงความไมเห็นดวยก็ตาม

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละ
เพือ่ ประโยชนของสวนราชการ โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 เสียสละประโยชนระยะสั้นของหนวย
งานที่ตนรับผิดชอบเพื่อประโยชนระยะ
ยาวของสวนราชการโดยรวม
 เสียสละหรือโนมนาวผูอื่นใหเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของสวน
ราชการ

16) การสร้ างสัมพัน ธภาพ (Relationship Building) หมายถึง การสร้าง หรือการรักษา
สัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน ซึ่งจะนาไปสู่สัมฤทธิ์ผลอันเกิดจากการ
ร่วมแรงร่วมใจกัน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตอง
เกี่ยวของกับงาน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้
ดังนี้
สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่
ตองเกี่ยวของกับงานเพื่อประโยชนในงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสรางหรือ
รักษาความสัมพันธทีด่ กี ับผูที่ตองเกีย่ วข
องกับงานอยางใกลชิด โดยมีพฤติกรรม
บ่งชี้ ดังนี้
สรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกบั ผู
ที่ตองเกี่ยวของกับงานอยางใกลชิด
เสริมสรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน
ผูรับบริการ หรือผูอ่ืน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางหรือ
รักษาการติดต่อสัมพันธทางสังคม โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 ิเริ่มกิจกรรมเพื่อใหมีการติดตอสัมพันธ
ทางสังคมกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน
 เขารวมกิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพื่อ
ประโยชนในงาน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสราง
หรือรักษาความสัมพันธฉันมิตร โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมี
ลักษณะเปน ความสัมพันธในทางสวน
ตัวมากขึ้น

แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 4 และรัก ษา
ความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
 รักษาความสัมพันธฉันมิตรไวได้
อย่างตอเนื่อง แมอาจจะไมไดมีการติดต่อ
สัมพันธในงานกันแลวก็ตาม แตยังอาจมี
โอกาสที่จะดิดตอสัมพันธในงานไดอีกใน
อนาคต

กลุ่มข้าราชการครู ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) หมายถึง
ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด ประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
สมรรถนะ
การบริหาร
หลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้
1. การสร้างและพัฒนา
หลักสูตร
2. ความรู้ความสามารถ
ในการออกแบบการ
เรียนรู้

3. การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

รายการพฤติกรรม
1. สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น
2. ประเมินการใช้หลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1. กาหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่มเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ความ
แตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้
4. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
5. มีการนาผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผล
กับผู้เรียนตามที่คาดหวัง
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา
1. จัดทาฐานข้อมูลเพื่ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน
4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
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สมรรถนะ

ตัวบ่งชี้
4. การใช้และพัฒนาสือ่
นวัตกรรมทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
5. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
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รายการพฤติกรรม
1. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
2. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียน
2. สร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
4. นาผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

2. การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัด
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สมรรถนะ
การพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้
1. การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
2.การพัฒนาทักษะชีวิต และ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ผู้เรียน

3. การปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย ความภูมิใจใน
ความเป็นไทยให้กับผู้เรียน
4. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

รายการพฤติกรรม
1. สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น
2. ประเมินการใช้หลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1. กาหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่มเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ
เรียนรู้
4. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
5. มีการนาผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา
1. จัดทาฐานข้อมูลเพื่ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน
4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
1. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้
2. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้

3. การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา การกากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน
สมรรถนะ
การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน

ตัวบ่งชี้
1. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ความสุขและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา
3. กากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา

รายการพฤติกรรม
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน
3. ตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจาชั้นเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน
2. นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
1. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
3. ประเมินการกากับดูแลชั้นเรียน และนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
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4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Analysis & Synthesis & Classroom
Research) หมายถึง ความสามารถในการทาความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุป
อย่างมีระบบและนาไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและ
ดาเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้
การวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์
สังเคราะห์
และการวิจัยเพือ่ พัฒนา
ผู้เรียน
2. การสังเคราะห์

3. การวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรียน

รายการพฤติกรรม
1. สารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึน้ ในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกีย่ วกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อกาหนดทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาระบุสภาพปัจจุบัน
3. มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความสาเร็จของการวิจยั เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน
1. รวบรวม จาแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อ
สะดวกต่อการนาไปใช้
2. มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้
ข้อมูลรอบด้าน
1. จัดทาแผนการวิจยั และดาเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนดาเนินการวิจยั ที่กาหนดไว้
2. ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจยั อย่างเป็นระบบ
3. มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอื่น ๆ ที่มีบริบทของปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกัน

5. ภาวะผู้นาครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจาก
การใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
สมรรถนะ
ภาวะผู้นาครู

ตัวบ่งชี้
1. วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่
ที่เหมาะสมกับความเป็นครู
(Adult Development)
2. การสนทนาอย่าง
สร้างสรรค์(Dialogue)

3. การเป็นบุคคลแห่ง
การเปลี่ยนแปลง (Change
Agency)
4.การปฏิบัติงานอย่าง
ไตร่ตรอง (Reflective
Practice)

5. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน

รายการพฤติกรรม
1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้เรียนและผู้อื่น และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
2. เห็นคุณค่า ให้ความสาคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น
3. กระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของผู้อื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อ
เป้าหมายในการท างานร่วมกัน
1. มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น
โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ
2. มีทักษะการฟัง การพูด และการตั้งคาถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่หลากหลาย
ของผู้อื่น เพื่อเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน
3. สืบเสาะข้อมูล ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ที่สร้างความท้าทายในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น
1. ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ ป็นปัจจุบัน โดยมีการวางแผนอย่างมีวสิ ัยทัศน์ซึ่ง
เชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผู้อื่น
2. ริเริ่มการปฏิบัติที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม
3. กระตุ้นผู้อื่นให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือในวงกว้างเพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาและวิชาชีพ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได
1. พิจารณาไตร่ตรองความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้
2. สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพื่อนร่วมงาน และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
3. ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และสมรรถนะ ตัว
บ่งชี้ รายการพฤติกรรม
ผลการดาเนินงานสถานศึกษา
1. กาหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง
และปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จได้
2. ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
3. ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกีย่ วกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผูป้ กครอง
4. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอื้อต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
5. ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองค์ความรู้ต่างๆ และ
นาไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
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สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามี 2 ส่วน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competencies) และสมรรถนะในงาน
(Functional Competencies) ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
สมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะ 1 ด้าน คือ สมรรถนะด้านที่ 1 ภาวะผู้นาการ
เรียนรู้ (Learning Leadership) สมรรถนะด้านที่ 2 ภาวะผู้นาทางการคิดและการปฏิบัติ (Brain & Behavior
Leadership) และสมรรถนะด้านที่ 3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ท้าทาย (Change & Challenge
Leadership) โดยในแต่ละด้านมีสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะด้านที่ 1 ภาวะผู้นาการเรียนรู้ (Learning Leadership)
1.1 นาตนเองในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทีมงานมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ท้าทายของสถานศึกษา
(ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระดับที่ท้าทาย)
1.2 นาครูในการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน
1.3 นาด้านการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งทางด้านกายภาพ สังคม และ
จิตวิทยาให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู บุคลากร และชุมชน
สมรรถนะด้านที่ 2 ภาวะผู้นาทางการคิดและการปฏิบัติ (Brain & BehaviorLeadership)
2.1 มีกรอบคิดแบบเติบโต (growth mindset) มีความเชื่อว่าความสามารถและ
สติปัญญาพัฒนาได้มองปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้ มีความพยายามในการทาสิ่งที่ท้าทายและ
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
2.2 คิดเชิงกลยุทธ์คิดเป็นระบบ และคิดเชิงนวัตกรรม
2.3 สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในด้านจิตวิญญาณความเป็นครูความซื่อสัตย์
สุจริตความเป็นธรรม และความเป็นประชาธิปไตย
สมรรถนะด้านที่ 3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ท้าทาย (Change & Challenge Leadership)
3.1 จูงใจครูและนักเรียนให้มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ท้าทาย
3.2 เสริมครูให้ร่วมมือรวมพลัง (collaboration) นาการเปลี่ยนแปลง
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
3.4 บริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการบริหารและกลไกการเปลี่ยนแปลง
2. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies)
สมรรถนะในงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้านคือ สมรรถนะหลักที่ 1 การคิด
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม สมรรถนะหลักที่ 2 ความสามารถด้านการบริหารจัดการ สมรรถนะหลักที่ 3 ด้านผู้นาทาง
วิชาการ สมรรถนะหลักที่ 4 ความเป็นเลิศส่วนบุคคล และสมรรถนะหลักที่ 5 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยสมรรถนะหลักแต่ละด้านจะประกอบด้วย สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะย่อย และตัวชี้วัดรายละเอียด ดังนี้
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สมรรถนะหลักที่ 1 การคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
สมรรถนะทั่วไป
1.การพัฒนาแผนกลยุทธ์
และการแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติ

2. การตัดสินใจบน
ฐานข้อมูล

3. การเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง

สมรรถนะย่อย
1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์รว่ มกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วดั
1.1.1มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์
1.1.2จัดให้มีคณะทางานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ และ
ถ่ายทอด/แปลงสู่แผนปฏิบัตกิ ารของโรงเรียน
1.1.3 ตรวจสอบจนมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วย
สร้างค่านิยม ประสบการณ์ของบุคลากรในโรงเรียน ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของ
โรงเรียน และช่วยให้โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
1.1.4 สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกีย่ วข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของ/
ผูกพัน และมุ่งมั่นทางานอย่างต่อเนื่อง
1.2 การนาแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบัติ 1.2.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมให้อิสระในการทางาน การนา
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
1.2.2 ตรวจสอบจนมั่นใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอกับความต้องการในการปฏิบัติงาน
1.2.3 กากับ ติดตาม ประเมินกระบวนการ และผลการปฏิบัติงาน
1.3 ปฏิบัติงานตามวิสยั ทัศน์
1.3.1 ตรวจสอบจนมั่นใจว่าการนาแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบัติเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และ
และค่านิยมอย่างสม่าเสมอ
วัฒนธรรมองค์กรที่กาหนดร่วมกัน
1.3.2 สนับสนุนในการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมเชิงบวกในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของผู้เกี่ยวข้อง
2.1 ใช้ข้อมูลจากการทางาน
2.1.1 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ขอ้ มูลในการปรับปรุง
ในการปรับแผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
2.1.2 สังเคราะห์ข้อมูล แสดงและสร้างระบบให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และการทางาน
2.2ทบทวนแผนงานโครงการ
2.2.1 รวบรวมข้อมูลหลากหลาย วิเคราะห์ข้อมูลและนาไปใช้ในการกาหนด
อย่างต่อเนื่องและนาผลการทบทวน เป้าหมายในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา/ข้อกังวล/ 2.2.2 ใช้ข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เหมาะสมกับสภาพจริงในการ
จุดบกพร่อง
ปฏิบัติงาน
2.2.3 ประเมินความเสี่ยง ในการปฏิบัตงิ านและวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ
รวดเร็วเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
3.1 นากระบวนการเปลี่ยน
3.1.1 ประเมิน ความท้าทาย แนวโน้ม และปัญหาทางการศึกษาหาแนวทาง
แปลงนวัตกรรมมาใช้ใน
แก้ปัญหาใหม่ๆ สนับสนุนการนานวัตกรรมที่เหมาะสมทั้งในปัจจุบัน และอนาคตมา
การวางแนวทางใหม่ๆ ระบบ
ใช้กับโรงเรียน
และโครงสร้างการทางาน
3.1.2 ให้การสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนในการออกแบบนวัตกรรม วิธกี ารที่ชว่ ย
แก้ปัญหา และสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน
3.2 สนับสนุนการนารักษาความคิด 3.2.1 สนับสนุน ให้การเสริมแรง และจูงใจให้บุคลากรนาความคิด สร้างสรรค์ และ
สร้างสรรค์ และการคิดเชิง
การคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการทางาน
นวัตกรรมมาใช้ในการทางานเพือ่
3.2.2 ประเมิน และแสดงผลกระทบที่เกิดจากการทางานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาผลการเรียนรู
และนวัตกรรมและสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรม
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สมรรถนะหลักที่ 2 ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
สมรรถนะทั่วไป
1.การบริหารจัดการด้าน
ระบบและทรัพยากรของ
โรงเรียน

สมรรถนะย่อย
1.1 การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ
1.2 การบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู

1.3 การบริหารจัดการด้านระบบ
ต่างๆ ของ
โรงเรียนปฏิบัติงานตาม
วิสัยทัศน์ และค่านิยมอย่าง
สม่าเสมอ
2. การบริหารจัดการด้าน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

2.1 การวางระบบ และแนวทางที่
ชัดเจนในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
2.2 การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ

2.3 การกาหนดแนวทางและ
ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน

3. การบริหารจัดการ
โรงเรียนอย่างยั่งยืน

3.1 มีทักษะในการกาหนด
แผนงาน และจัดการโครงการ
3.2จัดทาแผนงานโครงการ
ที่ช่วยให้โรงเรียนมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วดั
1.1.1 จัดทาแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัตกิ ารของโรงเรียน
1.1.2 จัดระบบด้านงบประมาณอย่างรอบคอบ ยืดหยุ่นโปร่งใส พร้อมเปิดเผย
ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเงินของโรงเรียน
1.2.1 กาหนดให้มีแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
1.2.2 จัดอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับหลักสูตร เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน และดูแลรักษาให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
1.3.1 จัดให้มีระบบการทางานที่ส่งเสริมสนับการเรียนรู้ของผู้เรียนการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทางานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องมีการดาเนินการ กากับ
ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพของระบบในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
1.3.2 นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการและการสร้าง
เครือข่ายการทางาน และการเรียนรู้ของโรงเรียน
2.1.1 มีระบบการคัดเลือกผู้สอนการจัดสรรงาน และการเลื่อนตาแหน่งที่
เหมาะสมโดยใช้ขอ้ มูลความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผู้เรียน
2.1.2 ใช้เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพและคัดสรรบุคลากร
ที่เหมาะสม
2.1.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน
2.2.1 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กร
2.2.2 กาหนดแนวทางที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรให้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพตามความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคล
2.2.3 ใช้ระบบพี่เลี้ยง ระบบการชี้แนะ ในการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริม
ความสามารถของครูในการทบทวนใคร่ครวญและสะท้อนความคิดของตนเอง
เกี่ยวกับการทางานและการพัฒนาตนเอง
2.3.1 กาหนดผลลัพธ์ แนวทาง และผลจากการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้บุคลากร
ได้รับทราบ
2.3.2 กระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย
2.3.3 ให้การตอบแทนที่เหมาะสมแก่บคุ ลากรที่ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
2.3.4 มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
3.1.1 เป็นผูน้ าในการจัดทาแผนงาน และโครงการที่สามารถพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้
3.1.2 มอบหมายผู้ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนงาน
และโครงการ โดยมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการทางานอย่างต่อเนื่อง
3.2.1 มีความรู้ และตระหนักในการจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
จัดทาโครงการที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
3.2.2 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
3.2.3 สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่
ปลอดภัย สมบูรณ์ ยืดหยุ่นพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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สมรรถนะที่ 3 ด้านผู้นาทางการ
สมรรถนะทั่วไป
1.การนาหลักสูตรสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา

สมรรถนะย่อย
1.1จัดการในครูนาหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและปรับหลักสูตรให้
เหมาะสม
1.2 จัดการประเมินผลหลักสูตร

2. การส่งเสริมการ
เรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

2.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพสูง
2.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

2.3 จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่
ปลอดภัยกระตุ้นการเรียนรู้ และทุกคน
เข้าถึงและเข้าร่วมได

3. การนิเทศการสอน
และ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติ
ของครู

2.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติ และการ
เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3.1 ใช้รูปแบบที่เหมาะสมในการนิเทศการ
สอนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู
3.2 เอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมครูผู้นา
3.3 ส่งเสริมการทางานเป็น
ทีมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาด้าน
การเรียนการสอน

4. การจัดการผลลัพธ์
การ
เรียนรู้ตามแผนที่
กาหนด

5. ทักษะจาเป็นในการ
ทาหน้าที่ผู้นาทาง
วิชาการ

4.1 จัดการประเมินผลสถานศึกษาด้าน
ผลลัพธ์การเรียนรู
4.2รายงานผลการประเมินผลการ
สถานศึกษาด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
5.1 ทักษะการสื่อสารเพื่อประโยชน์ของ
ผู้เรียนและความสาเร็จของการจัด
การศึกษา
5.2 ทักษะการใช้และพัฒนา
จุดเด่นจุดด้อยทั้งของตนเอง
และบุคลากรในการทางาน
ให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย
5.3 ทักษะการทางานเป็น
ทีมและการสร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด
1.1.1 จัดกระบวนการให้ครูทบทวนสร้างความเข้าใจในหลักสูตรและปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และบริบท
1.1.2 จัดเวลาให้ครูได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนกันเป็นประจาเกี่ยวกับประสบการณ์และวิธีการในการนา
หลักสูตรไปใช้รวมทั้งการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
1.1.3 กระตุ้นให้มีการริเริ่มการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.2.1 จัดระบบการเก็บข้อมูล การใช้และการปรับหลักสูตรเป็นระยะ ๆ
1.2.2 วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะการปรับหลักสูตร และการใช้หลักสูตร
2.1.1 จัดให้ครูได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง
2.1.2 ส่งเสริมให้ครูนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
2.2.1 ให้ครูมีการวิเคราะห์ผลงานของนักเรียนเพื่อหาปัญหาและความต้องการด้านการเรียน
2.2.2 กระตุ้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และช่วยให้เกิดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.2.3 ดูแลติดตามให้ครูมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนาตนเองในการ
เรียนรู้
2.3.1 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัยมีระบบรักษาความปลอดภัย และรับมือ
กับภัยพิบัติต่าง ๆ
2.3.2 จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการเรียนรู้ที่ให้ความสะดวกสบาย กระตุ้นการเรียนรู้ และเอื้อต่อ
การเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย และสติปัญญา สังคมและอารมณ์ รวมทั้งให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงและเข้าร่วมได้
2.3.3 ประเมินผลกระทบของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้สันติศึกษาและการเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตร
2.4.2 พัฒนาให้ครูและนักเรียนเป็นผู้รักสันติ และส่งเสริมสันติภาพในสังคม
3.1.1 ใช้ความรู้ความเข้าใจ ในศาสตร์การนิเทศ ในการปฏิบัติการนิเทศได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3.1.2 พัฒนาแผนการนิเทศ ปฏิบัติการตามแผน และประเมินผลการนิเทศได้
3.1.3 พิจารณาผลของการสอน ประเมินการปฏิบัติงานของครู และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู
3.1.4 ใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการนิเทศการสอนให้ดีขึ้น
3.2.1 สังเกตหาครูผู้นาที่มีศักยภาพ และให้การส่งเสริมมอบหมายให้ทาหน้าที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
3.2.2 สร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้ครูผู้นาสามารถรักษาความเป็นผู้นาในหมู่ครู
3.2.3 จูงใจผู้อื่นให้เป็นผู้นาและให้การสนับสนุนการศึกษา
3.3.1 สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง และส่งเสริมความคิดริเริ่มของทีมงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน และส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.3.2 ส่งเสริมให้ครูแบ่งปันผลงานที่ดีที่สุดของตน และเรียนรู้จักกันและกัน
3.3.3 ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของทีมงาน
4.1.1ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนกับเป้าหมายและมาตรฐานของสถานศึกษา
4.1.2 จัดการดูแลให้ครูบูรณาการการจัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
4.1.3 ใช้ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในการตัดสินใจ
รายงานผลการประเมินสถานศึกษาด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
โดยเชื่อมโยงผลการประเมินกับเป้าหมายและมาตรฐานของสถานศึกษาให้เห็นอย่างชัดเจน
5.1.1 สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ กระตุ้นและจูงใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้เกี่ยวข้องให้ทางานเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและความสาเร็จของการจัดการศึกษา
5.1.2 สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชุมชน
5.1.3 สื่อสารเพื่อลดหรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
5.2.1 รู้จักตนเองเข้าใจตนเอง สามารถใช้จุดเด่นของตนให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
แก้ไขจุดด้อยของตนให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร
5.2.2 รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของบุคลากร และใช้จุดเด่นของแต่ละคนให้
เป็นประโยชน์ในงานและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.3.1 สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง และทีมงานไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
5.3.2 เคารพรับฟัง และพิจารณาความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถประสานความคิดเห็นให้เป็นประโยชน์
ต่องานและตัดสินใจบนหลักของเหตุผลและประโยชน์ส่วนรวม
5.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนางาน
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สมรรถนะที่ 4 ความเป็นเลิศส่วนบุคคล
สมรรถนะทั่วไป
1. การจัดการประสิทธิผล
ส่วนบุคคล

สมรรถนะย่อย
1.1 นาด้วยการปฏิบัติเป็น
ตัวอย่าง

1.2 แสดงความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได

1.3 ดารงชีวิตอย่างสมดุลและดูแล
รักษาสุขภาพพลานามัย

1.4 ภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง
1.5 ส่งมอบผลลัพธ

2. การปฏิบัติตนตามความ
ท้าทาย และความเป็นไปได้
ต่าง ๆ

2.1 จัดลาดับความสาคัญ
2.2จัดการกับความท้าทาย
ด้วยความเด็ดขาด

3. การพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

2.3 แสดงความคิดริเริ่มความสามารถ
ในการทาสิง่
ต่าง ๆ อย่างมีทกั ษะและทัน
ท่วงที
3.1 รับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ของตนเอง

3.2 สนับสนุนค่านิยมและมุมมองของ
อาเซียน

ตัวชี้วัด
1.1.1 แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
1.1.2 แสดงออกและเป็นตัวอย่างทางจริยธรรมทางวิชาชีพค่านิยม และมีภาวะผูน้ าทาง
ศีลธรรม
1.1.3 ระบุสิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุง
1.1.4 จูงใจให้สมาชิกในโรงเรียนยึดตนเองเป็นแบบอย่าง
1.2.1 ให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความรับผิดชอบของตนเอง และรายงานผลให้
ทราบ
1.2.2 สร้างระบบตรวจสอบและวิธีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับพร้อมทั้งสือ่ สารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการตรวจสอบการทางานของตนเองได้
1.2.3 วางตนให้สามารถตรวจสอบได้กรณีทมี่ ีปัญหาเกิดขึ้นและแบ่งปันประเด็นที่ได้
เรียนรู้ให้ผอู้ ื่นทราบ
1.3.1 บริหารร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้
เพียงพอ
1.3.2 ปรับตัวให้พร้อมรับแรงกดดัน
1.3.3 แสดงให้เห็นความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูงเมือ่ มีการติดต่อหรือรับมือกับผู้อนื่
1.3.4 มีการสะท้อนความคิดและมีวินัยในตนเอง
1.4.1 แสดงให้เห็นความรักในวิชาชีพ
1.4.2 มีความมัน่ ใจในตนเอง มีความหวังและความยืดหยุ่น
1.5.1 กาหนดเป้าหมายส่วนตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
1.5.2 ตั้งเป้าหมายและมาตรการสูก่ ารปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและ
เป้าหมายองค์กร
1.5.3 จดจ่อกับการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ส่วนตัว
1.5.4 กล้าเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
1.5.5 จูงใจให้ผู้อื่นสนับสนุนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
2.1.1 แสดงความเข้าใจว่าสิ่งใดสาคัญ แสดงความเข้าใจว่าสิ่งใดไม่สาคัญ และควรให้
เวลากับงานใด
2.1.2ใส่ใจกับภารกิจที่สาคัญและจัดการความต้องการหรือข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกัน
2.2.1 ตัดสินอย่างถูกต้องบนพืน้ ฐานของความจริงประสบการณ์และความรู้ในสายงาน
2.2.2 สามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิผลบนพืน้ ฐานของนโยบายชาติ ด้วย
กระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม
2.2.3 มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
2.3.1 แสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดแี ละการคิดเชิงบวก
2.3.2 สนับสนุนของครูและนักเรียน
2.3.3 ประสานงานภายในองค์กรและข้ามองค์กรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแบบกล้าคิด
กล้าทา
3.1.1 ใฝ่รู้และสนใจแนวโน้มปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 มีคุณสมบัติและความสามารถทางวิชาชีพตามเกณฑ์กาหนด
3.1.3 หาพี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูลป้อนกลับและสนับสนุนด้านการพัฒนาภาวะผู้นาใน
ระยะยาว
3.1.4 เรียนรูด้ ้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดียและทรัพยากรการศึกษา
3.1.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการศึกษาจัดโดยสถาบันและองค์กร
ต่าง ๆ
3.1.6 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ส่วนบุคคลและเชิงวิชาชีพ
3.2.1 แสดงความเข้าใจหลักการและเหตุผลของกรอบความร่วมมือของอาเซียน
3.2.2 ส่งเสริมความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับการบูรณาการในภูมิภาคอาเซียนผ่านกิจกรรม
แผนการและโครงการต่าง ๆของโรงเรียน
3.2.3 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและการเคารพความ
หลากหลาย
3.2.4 พัฒนาการใช้ทกั ษะภาษาที่เชือ่ มโยงประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน
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สมรรถนะที่ 5 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สมรรถนะทั่วไป
1. การส่งเสริมความ
รับผิดชอบร่วมกันในการ
พัฒนาโรงเรียน

สมรรถนะย่อย
1.1 สร้างความเชื่อมั่นและเป็นผู้นา
คณะทางานของโรงเรียนและชุมชน
ในการพัฒนาโรงเรียน

ตัวชี้วดั
1.1.1 เข้าใจสถานภาพของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ในกรอบของบริบททางสังคม
และการเมืองของท้องถิ่นภายนอกชุมชน
1.1.2 กาหนดความคาดหวังบทบาทและความรับผิดชอบของโรงเรียนและ
ชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1.3 สร้างการมีส่วนร่วมและรับการสนับสนุนจากบิดา มารดาผู้ปกครอง และ
สมาชิกในชุมชนรวมทั้งจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม
1.1.4 ปลูกฝังให้ชุมชนมีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ของโรงเรียน และเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการกากับดูแลโรงเรียน
1.2 สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วน 1.2.1 จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
ร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการ
ได้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
1.2.2 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผน และร่วมรับผิดชอบ ลงทุน
ในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
1.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมแบบใช้ชุมชน-โรงเรียนเป็นฐานอย่างเป็น
รูปธรรมและเชิงรุกเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2.การจัดการพันธมิตรและ 2.1 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1.1 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งรูปแบบการใช้ภาษาและสื่อ
เครือข่ายทางการศึกษา
ทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสมอย่างเหมาะสม
2.1.2 มีการสื่อสารที่ชัดเจน สม่าเสมอ และเอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์กบั ชุมชน
2.2 ให้การสนับสนุนแก่พันธมิตร
2.2.1 ระบุผู้สนับสนุน พันธมิตร หุ้นส่วนทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และกิจกรรมของชุมชน
หลักของโรงเรียน และสื่อสารให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโรงเรียน
จากทุกฝ่าย
2.2.2 สร้างและรักษาเครือข่ายกับครูนักเรียนบิดามารดาผู้ปกครองและชุมชน
และกากับการเสนอประเด็นให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยมีการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
2.2.3 เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกของโรงเรียน
2.3ส่งเสริมการสร้างข้อตกลง
2.3.1 สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการสนทนาที่นาไปสู่การแลกเปลี่ยนและ
ร่วมกัน
เข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความร่วมมือ
ความเข้าใจและความเป็นหนึ่งเดียว
2.3.2 สนับสนุนหลักการและแนวทางทีต่ ่อต้านการเลือกปฏิบัติ และนาข้อตกลง
ร่วมกันที่ได้ไปปฏิบัติ
2.4 จัดการความขัดแย้งและใช้
2.4.1 รับฟังและใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ทักษะการเจรจาต่อรอง
ของโรงเรียน
2.4.2 แก้ไขความขัดแย้งอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ตอ่
ทุกฝ่าย
2.4.3 เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่ยังผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
2.4.4 จัดให้มีกลไกในการนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปพัฒนาคุณภาพการบริการและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน
3. รักษาความสัมพันธ์
3.1 สนับสนุนแผนงาน
3.1.1 รักษาบรรยากาศฉันท์มิตรต่อบิดา มารดา ผู้ปกครองและชุมชน
แบบร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ และโครงการที่ใช้ชุมชน
3.1.2 กาหนดความต้องการด้านการศึกษาพื้นฐานของชุมชนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เป็นฐาน
ส่วนเสียหลัก
3.1.3 ให้การสนับสนุนโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
3.1.4 จัดตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินแผนงาน/โครงการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็น
ฐานแก่นักเรียน บิดา มารดาผู้ปกครองและครอบครัว
3.2 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้
3.2.1 จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นระยะ
ส่วนเสียเกี่ยวกับผลการ
3.2.2 เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านแหล่งสื่อประสมต่าง ๆ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
3.2.3 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิผลของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบและเข้มงวด
3.2.4 สื่อสารความสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนสู่ชุมชนภายนอก
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แนวทางในการประเมินสมรรถนะ
กระบวนการในการประเมินผลสมรรถนะ (Competency) ตั้งอยู่บนสมมุติฐานเรื่อง “Job – Person
Matching” ที่ว่า ยิ่งองค์กรสามารถหาบุคลากรที่เหมาะกับงานเท่าไร ผลงานของบุคลากรผู้นั้นก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
การที่บุคลากรมีผลงานดีนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อภาพรวมขององค์กรแต่ยังส่งผลให้บุคลากร มีความสุขในการทางาน
มากยิ่งขึ้นด้วย การประเมินผลสมรรถนะที่สามารถหาความเหมาะสมระหว่างศักยภาพของคนกับสิ่งที่งานต้องการ
อย่างถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับ
• มีต้นแบบสมรรถนะที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสายงาน
• มีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินสมรรถนะและความสามารถ
• ผู้ประเมินดาเนินการประเมินด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม โดยอาศัยความเข้าใจในต้นแบบ
สมรรถนะ วิธีการในการใช้เครื่องมือ และกระบวนการในการประเมินที่ถูกต้องโดยทั่วไปรูปแบบการ
ประเมินสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ (สานักงาน ก.พ., 2553)
1) การประเมินแบบทดสอบ เป็นกระบวนการประเมินสมรรถนะที่ผสมผสานวิธีการและเทคนิค
การประเมินในหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันในการประเมินแต่ละครั้งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นผลการประเมินโดยรวม ที่
ได้จากการตกลงร่วมกันของผู้ประเมินทั้งหมดซึ่งมีความเที่ยงตรงมากกว่าการประเมินแบบอื่น ๆ นอกจากนั้น การที่
มีผู้ประเมินมากกว่าหนึ่งคนสามารถช่วยลดอคติที่ เกิดจากการประเมินเพียงคนเดียวการประเมินแบบทดสอบจะใช้
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานที่ เวลา มากกว่าการประเมินรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากใช้
เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย และจา เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และแบบทสอบในการประเมินแต่ละครั้ง
เพื่อป้องกันมิให้ผู้เข้ารับประเมินเกิดความคุ้นเคยในเนื้อหาและแบบทดสอบได้
2) การประเมินแบบสังเกต เป็นกระบวนการประเมินสมรรถนะที่ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะที่แสดงในการปฏิบัติงานผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นผลการประเมินที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกประเมินมีการแสดง
พฤติกรรมหรือสมรรถนะใดอย่างไร และแสดงออกมากน้อยเพียงใด รวมทั้งถ้าแสดงสมรรถนะนั้น ๆ แล้ว จะมี
พฤติกรรมหรือสมรรถนะอยู่ที่ระดับใด
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องประเมินตนเอง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องประเมินตนเองตามแบบการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา คือ ส่วนที่ 1 ประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พนักงานราชการ (ครู) ครูพิเศษสอน ครูผู้ช่วย ครู กลุ่มที่ 2 ครูชานาญการ กลุ่มที่ 3 ครูชานาญการ
พิเศษ กลุ่มที่ 4 ครูเชี่ยวชาญ และกลุ่มที่ 5 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ และ ส่วนที่ 2 ประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 2 ผู้อานวยการ
สถานศึกษา สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.
(2) ในสถานศึกษา (ถ้ามี) ซึ่งได้นิยามศัพท์ดังนี้
1) พนักงานราชการ (ครู) หมายถึง ครูผู้สอนในสถานศึกษาซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดย
ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น
2) ครูพิเศษสอน หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวที่สถานศึกษาสอบคัดเลือกเข้ามาเพื่อช่วยสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
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3) ครูผู้ช่วย หมายถึง ครูมีหน้าที่รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งครู
และอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
4) ครู หมายถึง ครูมีหน้าที่รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งครูที่ยังไม่ได้
รับการประเมินวิทยฐานะ
5) ครูชานาญการ หมายถึง ครูมีหน้าที่รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ครู ที่มีความรู้ความสามารถครูเชี่ยวชาญของครูในการปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับชานาญการ มีภาระงานสอนตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสั่งสมความชานาญ
ความเชี่ยวชาญ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
6) ครูชานาญการพิเศษ หมายถึง ครูมีหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตาแหน่งครู ที่มีความรู้ความสามารถครูเชี่ยวชาญของครูในการปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับชานาญการพิเศษมีภาระ
งานสอนตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสั่ง
สมความชานาญความเชี่ยวชาญ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7) ครูเชี่ยวชาญ หมายถึง ครูมีหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ตาแหน่ง
ครู ที่มีความรู้ ความสามารถ ครูเชี่ยวชาญของครูในการปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับชานาญการพิเศษ มีภาระงาน
สอนตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสั่งสม
ความชานาญความเชี่ยวชาญ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
8) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง ครูมีหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตาแหน่งครู ที่มีความรู้ ความสามารถ ครูเชี่ยวชาญของครูในการปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับเชี่ยวชาญมีภาระงาน
สอนตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสั่งสม
ความชานาญความเชี่ยวชาญ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
9) ผู้อานวยการสถานศึกษา หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชา
พนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การ
ควบคุม กากับ ดูแลเกี่ย วกับ การบริ ห ารงานวิช าการ งบประมาณ การบริห ารงานบุคคล การบริห ารงานทั่ว ไป
ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา
38 ค. (2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ และตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชานาญงาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคล
สาหรับรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดให้การวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร โดยการกาหนดกรอบแนวทางที่ช่วยให้บุคลากรบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร
เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะพัฒนาบุคลากรไปสู่เป้าหมายตามที่บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรต้องการ
หรือคาดหวังให้เกิดขึ้น แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จึงเป็นกระบวนการขั้นตอนสาคัญที่ถูกจัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบ
และช่วยให้ส่วนราชการได้รับการพัฒนา เนื่องจากแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา
จุดอ่อน (Weakness) และสร้างจุดแข็ง (Strength) ของข้าราชการให้มีมากขึ้น และเป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วย
ให้ข้าราชการบรรลุ ถึงเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เป็นแผนปฏิบัติการที่มี
รายละเอียดในการพัฒนาข้าราชการให้ไปสู่เป้าหมายตามที่ข้าราชการ และส่วนราชการต้องการ หรือคาดหวังให้
เกิดขึ้นได้ เมื่อข้าราชการมีการพัฒนาไปตามเป้าหมายของตนเอง ก็จะทาให้ข้าราชการเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้การปฏิบัติงานดีขึ้น โดยการพัฒนาดังกล่าว จะต้องเป็นการพัฒนาในทิศทางเดียวกับความต้องการของส่วน
ราชการ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการดีขึ้น และทาให้ส่วนราชการเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการพัฒนา
ทรั พยากรมนุษย์ เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับส่ ว นราชการประเภทเดียวกัน และทาให้ส่ ว น
ราชการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในที่สุด
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551 มี เ จตนารมณ์ ส าคั ญ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อ ระบบบริหารข้าราชการ จากเดิมที่เน้นพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาเป็ นผู้ ร อบรู้ และมีแรงผลั กดัน ต่อความส าเร็จของส่ว นราชการ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่
ประชาชนและสัมฤทธิผล ข้าราชการจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของส่วนราชการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งเน้นการน าหลั กสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ ข้าราชการมีพื้นฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ข้าราชการทุกคนจึงต้องมีแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง
3.1 ความหมายของแผนพัฒนารายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรโดย
การกาหนดกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพของตน ที่เชื่อมโยงกับความต้องการ
หรือเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และสร้างจุดแข็ง
(Strength) ของบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล หรือโดยทั่วไปเรียกสั้น ๆ ว่า IDP สาหรับใน
คู่มือการประเมินตนเอง และการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ซึ่งเป็นแผนสาหรับการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ
ความสามารถ และศักยภาพในการทางานสาหรับตาแหน่งวิทยฐานะที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์กรกาหนดขึ้น โดยมีลักษณะทั่วไป ดังต่อไปนี้
•เป็นกระบวนการพัฒนาและเป็นระบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากร
• เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของบุคลากรรายบุคคลให้ตอบรับหรือสนองต่อ
ความต้องการในระดับองค์กร
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• เป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่ถูกจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของความสามารถที่คาดหวังของตาแหน่งงาน
(Expected Competency) เปรี ยบเทีย บกับความสามารถในการทางานจริงของบุคลากรผู้ นั้น (Actual
Competency) เกิดการรับรู้อย่างชัดเจนถึงช่องว่าง (Gap) ในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
• เป็นระบบที่ทาอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน โดยมีการทบทวนตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงได้
ดังนั้น ID PLAN จึงถูกใช้เป็นขั้นตอนหลักที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
มิใช่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้คุณให้โทษแก่บุคลากรแต่อย่างใด นอกจากนี้ ID PLAN ไม่ใช่แผนที่รับประกันว่าบุคลากรจะ
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือจะได้รับ การเลื่อนตาแหน่งงานต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี แผนพัฒ นา

รายบุคคล (IDP) เป็นแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณสมบั ติ ความสามารถ และศักยภาพใน
การท างานส าหรั บ ต าแหน่ ง งานที่ สู ง ขึ้ น ต่ อ ไป ไม่ ใ ช่ แ ผนงานที่ ร องรั บ หรื อ รั บ ประกั น ความมั่ น คงหรื อ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงานของบุคลากร ทั้งนี้ แผนดังกล่าวควรกาหนดขึ้นโดยบุคลากรใต้บังคับบัญชากับ
หัวหน้างานที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งจะต้องแจ้งถึงเป้าหมายหรือความคาดหวังที่หัวหน้า งานต้องการ
โดยต้องเชื่อมโยงความสนใจในอาชีพของบุคลากร กับความต้องการขององค์กรที่มีความคาดหวังจากบุคลากร
ผู้ นั้ น ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร พั ฒ น า ร า ย บุ ค ค ล เ น้ น ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล ซึ่ ง เ ป็ น วิ ธี ก า ร ที่
ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาขี ด สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ บ รรลุ ต าม
เป้ า หมายในสายอาชี พ ของตน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ ตอบสนองความต้ อ งการหรื อ เป้ า หมายขององค์ ก ร
ได้ ใ นขณะเดี ย วกั น การจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คลมี เ ป้ า หมายให้ บุ ค ลากรได้ เ รี ย นรู้ ทั ก ษะใหม่ ใ น
การปรับปรุงงานปัจจุบัน ให้ ดีขึ้น เพิ่มความพึงพอใจในการทางาน ทาให้บุคลากรมี ขวัญและกาลังใจใน
การทางานมากขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับบุคคลและหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น จากการ
ที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการพัฒนาบุคลากร ข้าราชการทุกระดับ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ให้สามารถพัฒนาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผลงานระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์
ขององค์กรได้อย่างแท้จริง
3.2 ประโยชน์ของแผนพัฒนารายบุคคล
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งของบุคลากรเป็นรายบุคคล ทาให้บุคลากรได้รับ
การพัฒ นาโดยสอดคล้ องกับ หลั กสมรรถนะและมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง บรรลุ เป้าหมายในสายอาชีพ และ
เชื่อมโยงตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมายในระดับหน่วยงานและองค์กร โดยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เป็น
แผนปฏิบัติการในรายละเอียดที่จะพัฒนาบุคลากรสู่เป้าหมายที่องค์กรคาดหวังให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผลจากแผนดังกล่าวที่
รวบรวมได้จะถูกนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับรายบุคคล ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สาหรับการพัฒนาจุดอ่อนและ
สร้างจุดแข็งในการปฏิบัติงานของตนเอง
1) เพื่อการปรับปรุง (To Improve) IDP ช่วยปรับปรุงความสามารถเดิมที่มีอยู่ และปรับปรุง
ผลงานที่ข้าราชการรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) เพื่อการพัฒนา (To Develop) IDP ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการ
พัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพการทางานของข้าราชการให้มีความสามารถที่จะรับผิดชอบ
งานที่สูงขึ้น
3) เพื่อเตรียมความพร้อม (To Prepare) ช่วยให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทางานในตาแหน่งที่สูงขึ้น
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2. ระดับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาและเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน
1) การทดแทนงาน (Work Replacement) ข้าราชการเกิดทักษะในการปฏิบัติงานหลายด้าน
(Multi Skills) ทาให้ สามารถทางานทดแทนกันได้ในกรณีที่ผู้ รับผิดชอบงานเดิมไม่อยู่ หรือโอนย้ายไปที่อื่น
2) ผลงานของหน่วยงาน (Department Performance) การที่ข้าราชการมีการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทาให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ทาให้ผลงานของหน่วยงานก็ดีขึ้นตามไปด้วย
3) คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life) ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาดี มี
ความสามารถ ทาให้มีการวางแผนบริหารจัดการการทางานได้ดี ซึ่งถือเป็นการรักษาสมดุลในการทางานกับชีวิต
ส่วนตัว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
3. ระดับองค์กร ใช้ข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคลนี้ในการวิเคราะห์หาความต้องการในการพัฒนาและความ
จาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากข้อมูลรายบุคคล อันจะนาไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาการพัฒนา วิธีการพัฒนา
และใช้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่งสาย
งานและระดับ ซึ่งในระยะยาวอาจใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสมรรถนะและมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งให้รองรับกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต่อไป
1) ผลงานของสานักงานนโยบานและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (Corporate
Performance) การจัดทา IDP ทาให้ข้าราชการมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องท าให้สัมฤทธิ์ผลของหน่วยงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จของกรมโดยรวมด้วยเช่นกัน
2) การสร้ างภาพลั กษณ์ที่ดีให้ กับส่ วนราชการ (Corporate Branding) ข้าราชการที่มี
ความสามารถมีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการ ในด้านการพัฒนาบุคลากรภายในต่อบุค คลภายนอก
นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้บุคลากรภายในมีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ มีความรักและผูกพันกับส่วนราชการด้วย
3) ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) การพัฒนาข้าราชการอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ ข้ าราชการมี ผ ลการปฏิบั ติ งานที่ ดี ส่ ง ผลต่อ ความส าเร็จ ของส่ ว นราชการซึ่ง ทาให้ เ กิด ความได้ เปรีย บใน
การแข่งขันกับส่วนราชการอื่นที่มีภารกิจงานที่ใกล้เคียงกัน
Work Replacemet
เกิดทักษะในการทางานหลายด้าน (Multi Skills)
ทาให้สามารถทางานทดแทนกันได้

To Improve
ช่วยปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
To Develop
ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้สามารถรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น

ระดับส่วนงาน

ระดับบุคคล

To Prepare
ช่วยให้มีความพร้อมในการทางานในตาแหน่งงานที่สูงขึ้น

แผนผัง ประโยชน์ของแผนพัฒนารายบุคคล

Depatment
Performance
สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นทาให้ผลงานของส่วนงานดีขึ้นตามไปด้วย
Quality of Wark Life
ทาให้มีการวางแผนบริหารจัดการการทางานได้ดี
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

ประโยชน์ IDP

ระดับองค์กร

Corporate
Perfirmance
ทาให้สัมฤทธิผลขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย
Corporate
Engagement
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและ
ช่วยสร้างความรักและผูกพันกับองค์กรด้วย
Competitive
Advantage
ทาให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันกับองค์กรภายนอก
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ประโยชน์ของ IDP
ระดับบุคคล
1) ช่วยปรับปรุง และ พัฒนา (To Improve &
Develop) ความสามารถบุคลากรที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
มีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานทีส่ ูงขึ้น นาไปสู่
การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน และ
สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกมีความก้าวหน้า
พร้อมพัฒนาเรียนรู้ อย่างต่อเนือ่ ง
2) เตรียมความพร้อม (To Prepare) บุคลากรให้มี
ความพร้อมในการทางานในตาแหน่งที่สูงขึ้น หรือ
งานทีต่ ้องโอนย้ายไปทางานในหน่วยงานอื่นที่
แตกต่างไปจากเดิม ทาให้บุคลากรลดความรู้สึก
กังวล ความเครียด ก่อนจะไปทางานในตาแหน่งที่
สูงขึ้น

ระดับหน่วยงาน หรือหัวหน้างาน – ระดับองค์กร
1. มีการเตรียมคนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2. กาลังคนมีความยืดหยุน่ ทาให้สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกาลังคนได้
สร้างบรรยากาศและ สนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บงั คับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. หัวหน้างานที่มผี ู้ใต้บังคับบัญชาทางานดี มีความสามารถ ทาให้มีการ
วางแผนบริหารจัดการการทางานได้ดี (ไม่ต้องเสียเวลามากในการจัดการ
งาน) เป็นการรักษาสมดุลในการทางานกับชีวิตส่วนตัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีด้วย (Quality of Work Life)
5. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถ ส่งผลให้หน่วยงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จของกรม

3.3 ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาของบุคคล

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนารายบุคคล (สานักงาน ก.พ., 2552)
ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การประเมินหาช่องว่างในการพัฒนา (Assess) โดยการทบทวนเป้าหมาย บทบาท ภารกิจขององค์กร
และระบุบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าราชการนั้น ๆ ประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะของตนเอง ประเมิน
หาจุดแข็ง และสิ่งที่ต้องการพัฒนา และจัดทารายละเอียดของแผนพัฒนารายบุคคล
ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนา (Assess)
1.1 เมื่ อ ถึ ง รอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในฐานะผู้รับการพัฒนา ร่วมกันประเมิน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อ
- ประเมินขีดความสามารถของผู้รับการพัฒนา แล้วค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ รับการ
พั ฒ นาโดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาก าหนดเกณฑ์ ที่ ค าดหวั ง ของต าแหน่ ง ผู้ รั บ การพั ฒ นา และใช้ เ กณฑ์ นั้ น มาประเมิ น
ความสามารถในปัจจุบันของผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการพัฒนา) เป็นรายบุคคล โดยนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ใน
ปัจจุบันมาเทียบกับเกณฑ์ที่คาดหวังเพื่อหาช่องว่าง (gap) ซึ่งหากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในปัจจุบันมากกว่า
เกณฑ์ที่คาดหวังนั่นคือ “จุดแข็ง” แต่หากความสามารถในปัจจุบันน้อยกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังนั่นคือ “จุดอ่อน”
(โอกาสการพัฒนา)
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- หาความจาเป็น ของผู้รับการพัฒนา โดยแหล่งข้อมูลในการกาหนดประเด็นการพัฒนา
พิจารณา ได้จากหลายแหล่ง เช่น ผลรายงานตนเอง (Self –Report) , การสังเกตโดยตรงของผู้บังคับบัญชา (Direct
Report) , ผลการประเมินปฏิบัติราชการ , ผลการสารวจองค์กร ต่างๆ และผลประเมินความพึงพอใจต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งเป็นขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ
รวมทั้งนโยบาย วิสัยทัศน์และภารกิจของกรมเจ้าท่า
1.2 ระบุประเด็นที่จาเป็นต้องพัฒนา และกาหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้บังคับบัญชาควรนาจุดอ่อน
มาพั ฒ นาก่ อ น โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น ว่ า ประเด็ น ใดควรได้ รั บ การพั ฒ นาก่ อ น-หลั ง
ขณะเดียวกันจุดแข็งก็ควรได้รับการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งด้วย สรุปได้ว่า การกาหนดประเด็นที่ต้องพัฒนา
ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
- คานึงถึงการนาไปใช้
- ระบุทั้งจุดแข็ง (Strength) และสิ่งที่ต้องพัฒนา (Development areas)
- ประเมินโดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง
เมื่อสามารถกาหนดประเด็นการพัฒนาได้แล้ว ก็กาหนดเป้าหมายการพัฒนาของแต่ละประเด็นการพัฒนา
2. การกาหนดวิธีการเรียนรู้ / พัฒนา (Acquire) เพื่อกาหนดวิธีการเรียนรู้ หรือการได้มาซึ่งความรู้
ทักษะ สมรรถนะ วิเคราะห์ อุป สรรคที่อาจขัดขวางการเรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่ อให้ การเรียนรู้ไม่ติดขัด
นอกจากนี้ ควรกาหนดการวัดความสาเร็จหลังการเรียนรู้
วิธีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบ่งเป็น
2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) และเครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม
ในห้องเรียน (Non-Classroom Training) เช่น การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมในขณะทางาน (On
the Job Training : OJT) โปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentoring Program) การมอบหมายโครงการ (Project
Assignment) เป็นต้น
เทคนิคในการเลือกเครื่องมือการพัฒนา
1. วิธีการพัฒนานั้นตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนา
2. เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ คือ ควรใช้วิธีการพัฒนาหลายๆ แบบ ทั้งการอ่าน การฟัง การลงมือ
ปฏิบัติบูรณาการร่วมกัน
3. เงื่อนไขอื่นๆ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา
3. การปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Apply) เพื่อกาหนดแนวทางในการนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
พัฒนามาประยุกต์ใช้ หาโอกาสในการนาไปใช้ การติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งการวัดผลการนาสิ่งที่ได้รับการ
พัฒนาไปใช้ ขจัดอุปสรรคที่อาจขัดขวางหรือให้การสนับสนุนเพื่อให้การประยุกต์ทาได้จริง
ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการพัฒนา)ได้นาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ในงาน จากสิ่งที่ง่ายไปยาก และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลที่
สอดคล้องเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดย 1) สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการพัฒนา) ได้ใช้ความรู้
ทักษะ สมรรถนะที่เรียนรู้มาให้เร็วที่สุด 2) มีการติดตามผล ให้ Feedback ผู้รับการพัฒนาเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้า และ นาไปสู่การปรับแผน 3) กาหนดผลลัพธ์ และการวัดความก้าวหน้าที่สอดคล้องกัน
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ขั้นตอนและแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
หลังจากประเมินสมรรถนะแล้วให้จัดทารายละเอียดแผนการพัฒนาตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1) แผนการพัฒนาด้วยตนเอง หมายถึง บุคคลสามารถเพิ่มสมรรถนะด้วยการศึกษาหาความรู้จาก
เอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่มีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง โดยสามารถกาหนดเวลา และสถานที่เรียนรู้ได้เอง
(2) แผนการพัฒนาตนเองร่วมกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก หมายถึง การ
พัฒนาตนเองโดยศึกษาเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ทั้งหน่วยงานภายในและหรือหน่วยงานภายนอก ที่
ให้คาปรึกษา แนะนา การทางานร่วมกัน ฯลฯ
(3) แผนการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนาตนเองที่ไม่สามารถ
ดาเนินการด้วยตนเอง และร่วมกับบุคลากรภายในหน่วยงาน จาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ
การจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ให้นาผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ สมรรถนะที่มี
ความต้องการในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น มาศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดลาดับความสาคัญสมรรถนะ
ที่ต้องการพัฒนารูปแบบ / วิธีการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ระยะเวลาในเริ่มต้นและสิ้นสุดการพัฒนา ดังนี้
1) รูปแบบ/วิธีการพัฒนา
รูปแบบ/วิธีการพัฒนานั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การฝึกขณะปฏิบัติงาน การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง
การให้คาปรึกษาแนะนา การหมุนเวียนงาน การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การดูงานนอกสถานที่ การฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ การมอบหมายงาน การติดตาม/สังเกต การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน
2) ระยะเวลาในการพัฒนา
3) แหล่งที่จะขอการสนับสนุนการพัฒนา แหล่งที่จะขอการสนับสนุนการพัฒนาขึ้นอยู่กับวิธีการ/รูปแบบ
การพัฒนา และระยะเวลาการพัฒนาในส่วนที่จะขอสนับสนุนจากหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
จาเป็นต้องวางแผนร่วมกับผู้บริหารจากนั้นจึงกาหนดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ในภาพรวมของหน่วยงาน และ
สรุปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3.4 การนาเสนอผลการประเมินตนเองและแผนการพัฒนาตนเองต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนดาเนินการประเมินตนเองตามแบบที่กาหนด หลังจากที่ได้ดาเนินการประเมินตนเอง
และจัดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เรียบร้อยแล้ว ให้นาเสนอผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคลเป็นรูปเล่ม ต่อผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ พิจารณาจัดทาแผนการพัฒนาแล้วดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดพร้อมทั้งติดตามผลการพัฒนา เพื่อติดตามความกาวหนาใน
การดาเนินงาน ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น แลวนาผลสรุปไปใชในการพัฒนา และปรุงปรุงการดาเนินการตอไป โดย
กาหนดประเด็นในการติดตาม ประเมิน และรายงานผล ดังนี้
1. ความรู ความเขาใจ และการดาเนินการประเมินตนเองและการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
2. ขอมูลความตองการพัฒนา (Training Need ) ในระดับหน่วยงานและในภาพรวมทั้งหมด
3. การนาผลการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ไปใชประโยชนใน
4. การไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง
5. ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
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3.5 วิธีการจัดทาข้อมูลในแผนพัฒนารายบุคคล
1. นาข้อมูลจากขั้นตอน (Assess) ได้แก่ ประเด็นที่จาเป็นต้องพัฒนา บันทึก ช่องที่  และ
เป้าหมายการพัฒนา บันทึกในช่องที่ 
2. นาข้อมูลจากขั้นตอน (Acquire) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ของแต่ละประเด็ นการพัฒนา
บันทึกในช่อง  โดยใส่ตัวเลขหน้าข้อวิธีการพัฒนาตามที่กาหนดไว้ในช่องหมายเหตุ ของแบบฟอร์ม IDP
3. นาข้อสรุปจากผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญ ชา (ผู้รับการพัฒนา) ที่ร่วมกันกาหนดประเด็น
การนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะจากที่พัฒนา ไปประยุกต์ใช้ในงาน นามาบันทึกในช่อง 
4. กาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาของแต่ละประเด็น โดยลากลูกศรในแต่ละช่วงของ
เวลาที่ต้องการพัฒนา ของช่องที่  ช่วงเวลาการพัฒนา ทั้งนี้ หากการพัฒนาดังกล่าวไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนด
ไว้ สามารถปรั บ เปลี่ ย นช่ ว งเวลาให้ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นา โดยให้ มี ก ารรายงานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
5. ระบุการวัดผลสาเร็จของการนาไปประยุกต์ใช้ในงานของแต่ละประเด็นการพัฒนา มาบันทึกในช่อง 
6. ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการพัฒนา) และผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบแผนพัฒนารายบุคคลใน
ช่องที่  ภายในวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี
7. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คล ภายใน 15 ก.ย. ของ
ปีงบประมาณนั้นๆและบันทึกข้อมูลในช่องที่ 
8. ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการพัฒนา) ลงนามรับทราบผลการพัฒนา ในช่องที่ 

140

แผนพัฒนารายบุคคลข้าราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : Individual Development Plan (IDP)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป : ชื่อ-สกุล................................................................................ตาแหน่ง.......................................................สังกัด

......................................................
ส่วนที่ 2 ความรู้/ ทักษะ /สมรรถนะที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ความรู้/ ทักษะ/ สมรรถนะ


การประยุกต์
(เรียงลาดับความสาคัญ/
เร่งด่วน จากมากไปน้อย)

เป้าหมายการพัฒนา

หมายเหตุ วิธีการพัฒนา

ใช้ในงาน

สามารถเขียนโครงการดังกล่าวได้

ขอคาแนะนาจากผู้บังคับบัญชาและ
เรียนรูจ้ นสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ในรูปแบบการฝึกขณะ
ปฏิบัติงาน

จัดโครงการได้

สามารถนาความรู้เรื่องเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในงานประจาได้

ฝึกอบรม /การขอรับคาปรึกษาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญ/อบรมออนไลน์

นาโปรแกรมทีเ่ รีนยรู้มาใช้ใน
งาน

การเขียนโครงการในการขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

วิธีการพัฒนา



 ช่วงเวลาที่พัฒนา
Q1
(ต.ค.ธ.ค.)

Q2
(ม.ค.มี.ค.)

Q3
(เม.ย.
มิ.ย.)




Q4
(ก.ค.ก.ย.)

การวัดผลสาเร็จ
ของการนาไปประยุกต์ใช้ในงาน/
หลักฐาน
แบบโครงการฯ

เกียรติบัตร/รายงานผลการพัฒนา

1.การฝึกขณะปฏิบตั ิงาน 2.การสอนงาน 3.การเป็นพี่เลีย้ ง 4.การให้คาปรึกษาแนะนา 5.การหมุนเวียนงาน 6.การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา
7.การดูงานนอกสถานที่ 8.การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ 9.การมอบหมายงาน 10.การติดตาม/สังเกต 11.การเรียนรูด้ ้วยตนเอง 12.การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน

 การประเมินผลพัฒนาตามแผน IDP โดยผูบ้ งั คับบัญชา
 รับทราบแผนพัฒนา IDP
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับการพัฒนา
ลงชื่อ...............................................................ผู้บังคับบัญชา  ดาเนินการพัฒนาตนเองสาเร็จตามแผน IDP
 ดาเนินการพัฒนาตนเองเกือบสาเร็จตามแผน IDP คิดเป็นร้อย
(...............................................................)
วันที่...............................................................................
ละ.........ของแผนที่กาหนดไว้ เนื่องจาก..............................................
ลงชื่อ...............................................................................ผู้บงั คับบัญชา
ตาแหน่ง...........................................................................
วันที่.................................................................................

 รับทราบผลพัฒนาการพัฒนา IDP
ลงชื่อ............................................ ผู้รับ
การพัฒนา
(..............................................)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่.......................................................
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3.6 บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
กลุ่มบุคคล
ผู้บริหารระดับสูง

บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สนับสนุนและผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่กาหนดขึ้น
- อนุมัติใหการจัดทา IDP เปนกระบวนการหนึ่งที่ผูบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป
- ติดตามผลการจัดทา IDP ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคลากร พรอมทั้งการนาแผน IDP ไปใชปฏิบัติจริง
- จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยางตอเนื่อง
ผูบังคับบัญชาที่มี - ทาความเขาใจกับกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทา IDP
ผู ใ ตบั ง คั บ บั ญ ชา - ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กาหนดขึ้น
หรือหัวหนางาน - ประเมินขีดความสามารถของผู ใตบังคับบัญชา เพื่อคนหาจุดแข็งและจุดออนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให
รับผิดชอบในปจจุบัน
- ทาความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรียนรูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเปนรายบุคคล
- กาหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร
- ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดที่บุคลากรตองพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น
- ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น
- หาโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากรในงานปจจุบันหรืองานอื่น ๆ
บุคลากร/
- มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง
เจาหนาที่
- ทาความเขาใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผูบังคับบัญชากาหนดขึ้นดวยความเต็มใจและตั้งใจ
- รวมกับหัวหนางานกาหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนาตนเอง
- หาวิธีการในการทาใหเปาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบประสบความสาเร็จ
- ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรูผลการพัฒนาความสามารถของตนเองจากผูอื่น
กลุมพัฒนา
- นาเสนอโครงการใหผูบริหารของหนวยงานเห็นดวยกับการนาเอา IDP มาใช
ศักยภาพ
- จัดเตรียมแบบฟอรมการทา IDP ใหเปนมาตรฐานเดียวกันภายในกรม
บุคลากร
- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ
- ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทา IDP แกผูบริหารและบุคลากร
- ใหคาปรึกษาและแนะนาแนวทางการจัดทาแผน IDP กับผูบริหารและบุคลากร
- ตอบขอซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทาแผน IDP
- หาชองทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธเปลี่ยน Mindset หรือจิตสานึกของผูบริหารและบุคลากรในการจัดทา IDP
- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบริหารและบุคลากร

3.7 รูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรในการจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล
รูปแบบการพัฒนาตนเองสามารถดาเนินการได้หลายวิธี แต่ละวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
และสิ่งที่ต้องการพัฒนา โดยเป็นการตกลงกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากรที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกัน
กาหนด ซึ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เลือกวิธีการพัฒนา 12 รูปแบบ คือ
1.การฝึ กขณะปฏิบั ติงาน 2.การสอนงาน 3.การเป็นพี่เลี้ยง 4.การให้คาปรึกษาแนะนา 5.การหมุนเวียนงาน
6.การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา 7.การดูงานนอกสถานที่ 8.การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ 9.การมอบหมายงาน
10.การติดตาม/สังเกต 11.การเรียนรู้ด้วยตนเอง 12. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง เป็นการให้คา
แนะนา เชิงปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กในสถานศึกษา และในช่วงการทางานปกติ วิธีการนี้เน้น
ประสิทธิภาพการทางานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพื้นฐานให้แก่บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเอง การฝึกขณะปฏิบัติงานสามารถดาเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้น มัก
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ใช้สาหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้าทางานสับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตาแหน่ง มีการปรับปรุงหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ฝึกบุคลากรขณะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรทราบ และเรียนรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานพร้อมคู่มือและระเบียบปฏิบัติประกอบ ทาให้เกิดการรักษาองค์ความรู้และคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานการทางาน แม้ว่าจะเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทางาน
ต่อไปได้โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1) แบบเป็นทางการ : ระบุขอบเขต ระยะเวลา ความคาดหวัง แผนการดาเนินงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์
ที่ต้องการไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมีระบบประเมินผลและลงบันทึกประวัติบุคคลอย่างเป็นทางการ
2) แบบไม่เป็นทางการ : เป็นการฝึกปฏิบัติในการทางานจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอย่างกะทันหัน หรือ
บุคลากรขอคาปรึกษาเป็นครั้งคราวไปในขณะทางาน จึงทาให้ไม่มีการเตรียมตัวและวางแผนไว้ล่วงหน้า
ขั้นตอนการฝึกขณะปฏิบัติงานแบบเป็นทางการ มีดังนี้
1) สารวจกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นบุคคลใหม่หรือมีประสบการณ์ทางานแล้ว และมีความจาเป็นต้องพัฒนา
ทักษะใด
2) วางแผน กาหนดขอบเขต ระยะเวลา ความคาดหวัง แผนการดาเนินงาน เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ
สถานที่ รวมทั้งการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จาเป็น
3) สื่อสารข้อมูลโดยแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาข้อมูล
และเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และเตรียมคาถามเพื่อสอบถามประเด็นที่ไม่เข้าใจไว้ล่วงหน้า
4) ลงมือฝึกปฏิบัติ โดยมีการอธิบายและสาธิตการทางานในรายละเอียดอย่างเป็นขั้นตอน
5) ประเมินติดตามผลการทางานอย่างใกล้ชิด และให้แจ้งข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับบุคลากรและให้
คาแนะนาหากเกิดความผิดพลาดอย่างทันท่วงที
2. การสอนงาน (Coaching) ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใน
สถานศึกษา เป็นวิธีการให้ความรู้ (Knowledge) สร้างเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ(Attitude) ที่ช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ในระยะยาว โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนงานและบุคลากรผู้
ถูกสอนงาน การสอนงานมักเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจาแนก
วัตถุประสงค์ของการสอนงานเป็น 3 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน โดยผู้สอนงานทา หน้าที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการ
แก้ไข ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
2) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุ คลากรก่อนเลื่อนตาแหน่ง โดยผู้สอนต้องทบทวนผลงาน
ความสามารถปัจจุบันและกาหนดเป้าหมายการสอนงาน โดยเน้นการพัฒนาความสามารถในตาแหน่งที่บุคลากรจะ
เลื่อนขึ้นไป
3) ดาเนินการสอนงาน โดยให้ผู้ถูกสอนงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้งาน โดยผู้สอน
งานควรยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ
4) ติดตามประเมินผลจากการทางาน ทั้งระหว่างการสอนงานและภายหลังการสอนงาน และให้แจ้งข้อมูล
ย้อนกลับกับบุคคลผู้ถูกสอนงานรับทราบ รวมถึงประเมินตนเองในฐานะผู้สอนงานเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนงานให้
เหมาะสม
ทั้งนี้ ผู้สอนงานต้องสังเกตการทางานและหมั่นสอบถามความเข้าใจและให้ข้อแนะนาพร้อมให้กาลังใจเมื่อผู้
ถูกสอนงานทาผิดพลาดด้วยเหตุไม่เข้าใจแนวทางที่สอนงาน รวมทั้งควรชมเชยเมื่อผู้ถูกสอนงานทางานได้อย่าง
ถูกต้อง
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3. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นอีกวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล วิธีการนี้ต้องใช้ความคิดในการ
วิเคราะห์ รับฟัง และนาเสนอทิศทางที่ถูกต้องให้อีกฝ่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและกาหนดเป้าหมาย
เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพี่เลี้ยง (Mentor) และผู้รับคาแนะนา
(Mentee) จากผู้มีความรู้ความชานาญให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากนัก
ลักษณะสาคัญของการเป็นพี่เลี้ยง คือ ผู้เป็นพี่เลี้ยงอาจเป็นบุคคลอื่นได้ไม่จา เป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
โดยตรง ทาหน้าที่สนับสนุน ให้กาลังใจ ช่วยเหลือ สอนงาน และให้คาปรึกษาแนะนาดูแลทั้งการทางาน การวางแผน
เป้าหมายในอาชีพให้กับบุคลากรเพื่อให้ผู้รับคาแนะนามีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น รวมถึงการใช้ชีวิต
ส่วนตัวที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1) แบบเป็นทางการ
ระยะสั้น พี่เลี้ยงเป็นบุคลากรที่มีตาแหน่งในระดับที่สูงกว่า ได้รับมอบหมายให้คาแนะนาแก่ผู้รับ
คาแนะนาที่เป็นบุคลากรระดับต่ากว่า เช่น การเป็นพี่เลี้ยงของบุคลากรที่เข้ามาทางานใหม่หรือย้ายมาใหม่เป็นต้น
ระยะยาว พี่ทาเป็นโครงการที่มีการมอบหมายพี่เลี้ยง – ผู้รับคาแนะนาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับ
คาแนะนามีทักษะตามที่องค์กรต้องการและมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
2) แบบไม่เป็นทางการ
ระยะสั้น บุคลากรที่ระดับต่ากว่ามาขอคาแนะนาจากบุคลากรที่มีตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าอย่างไม่เป็น
ทางการในระยะเวลาสั้น ๆ จึงทาให้ความสัมพันธ์ไม่เกิดความต่อเนื่อง
ระยะยาว บุคลากรที่มีระดับต่ากว่ามาขอคาแนะนาจากบุคลากรที่มีตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งและมีความสัมพันธ์กันยาวนาน
คุณสมบัตขิ องพี่เลี้ยง
- พร้อม/ยินดีทาหน้าที่
- คิดเชิงบวก
- อายุตัว/ราชการเหมาะสม
- เป็นผู้รบฟังที่ดี

บุคลากรใหม่
- ประวัติการทางาน
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติครอบครัว
- งานอดิเรก

- สือ่ สารได้ดี
- รักษาความลับ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี/พบปะผู้คน
- บริหารเวลาได้เป็นอย่างดี

- อารมณ์มั่นคง
-เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายอาชีพ
- อดทนและรับผิดชอบ
- เป็นแบบอย่างที่ดใี นการทางาน
- มีจริยธรรม
- มีทักษะการบังคับบัญชาที่ดี
- มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร - ใฝ่รู้/ต้องการการพัฒนาอยู่เสมอ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรที่เป็นผู้รับคาแนะนา
บุคลากรที่เข้ารับตาแหน่งใหม่
- ประวัตกิ ารอบรมและการพัฒนาอืน่ ๆ
- ประวัติการเลื่อนระดับ/ตาแหน่งงาน
- ผลการทางานที่ผา่ นมาในองค์กร
- จุดอ่อนและจุดแข็งของบุคลากร

ขั้นตอนการเป็นพี่เลี้ยง มีดังนี้
1) กาหนดตัวพี่เลี้ยง คัดสรรบุคลากรที่จะเป็นพี่เลี้ยงที่เหมาะสม รู้บทบาทหน้าที่ รู้วิธีการขั้นตอนจัดสรร
เวลาได้ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ มีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือกผู้เป็นพี่เลี้ยง
2) สารวจข้อมูลบุคลากร สารวจข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคลากรที่จะเป็นผู้รับคาแนะนาเพื่อทาความ
เข้าใจถึงตัวบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
3) ทาความเข้าใจ พี่เลี้ยงต้องทาความเข้าใจกับผู้รับคาแนะนา ถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาเป้าหมาย ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง บทบาทหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย และช่วยติดตาม/ ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
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4) ฝึกปฏิบัติ โดยพี่เลี้ยงต้องสร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจมีการเปิดใจระหว่างกันโดยไม่ก้าวก่าย
เรื่องส่วนตัวจนเกินไป พยายามให้ผู้รับคา แนะนา ภาคภูมิใจรู้จักคุณค่าและยอมรับในความสามารถของตนเอง และ
สร้างความรู้สึกผูกพันร่วมกันในเป้าหมายและความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการทางาน ตลอดจนต้องกาหนดระยะเวลาใน
การพูดคุยและตกลงร่วมกันถึงเป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความสาเร็จเป็นระยะ
5) ติดตามประเมินผล พี่เลี้ยงต้องประเมินผลการทางาน การรับรู้ และทัศนคติของบุคลากรผู้รับคาแนะนา
ว่าได้ปรับตัวในการทางาน และเปิดโอกาสพูดคุยและสอบถามประเด็นที่สงสัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับ
คาแนะนาว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาแล้ว ยังสามารถพูดคุยขอคาปรึกษาจากพี่เลี้ยงได้ เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือ
วิตกกังวลใจในการทางานหรือการใช้ชีวิตอยู่ในองค์กร
4.การให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting) เป็นวิธีการพัฒนาบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งที่มักใช้ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร ด้วยวิธีวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานซึ่งผู้บังคับบัญชากาหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ผู้ให้
คาปรึกษาแนะนามักเป็นผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานหรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชานาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้น ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาได้จากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร
คุณสมบัตขิ องพี่เลี้ยง
- เป็นผู้รับฟังที่ดี
- มีทักษะกระตุ้น/จูงใจ
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีทัศนคติที่ดีตอ่ องค์กร

- วิเคราะห์ปญ
ั หาและแก้ไขได้
- เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
- มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
- มีภาวะผู้นา

- เชีย่ วชาญด้านที่เกีย่ วข้องกับงาน - อดทนและรับผิดชอบสูง
- เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน - เก็บรักษาความลับ
เป็นที่ทราบทัว่ ไปในองค์กร
- มีทกั ษะในการสร้างความสัมพันธ์กบั
- มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
บุคคลอืน่

โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้
1) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร เป็นการให้คาแนะนาภายหลังจากที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวบุคคลเอง
หรือสถานศึกษาซึ่งบุคลากรไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงด้วยตนเองได้ จาเป็นต้องมีการให้คาปรึกษาแนะนาจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีความชานาญที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
2) การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานล่วงหน้าโดยการ
สารวจ คาดการณ์ปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ชานาญการต้องทาหน้าที่วิเคราะห์และ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า โดยคานึงถึงความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยและให้คาปรึกษาแนะนา
บุคลากรในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
3) การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและความรู้ต่าง ๆ เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานมีการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการปฏิบัติตน เพื่อ
เตรียมความพร้อมกับการนาเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถตามทันเทคโนโลยี
ใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถปฏิบัติตนในการนาเครื่องมือและเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในหน่วยงานต่อไปได้
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ขั้นตอนการให้คาปรึกษาแนะนา มีดังนี้
1. รวบรวมและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาต้องจูงใจสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
การทางานให้บุคลากรเปิดใจ ไม่กลัวที่จะเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน และช่วยวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือที่มาของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยบุคลากรต้องมีความพร้อมและเปิดใจยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ให้คาปรึกษา
2. กาหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องวางแผนและกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้กับบุคลากร ภายหลังจากที่รับฟังปัญหา โดยกาหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเลือกปฏิบัติตาม
แนวทางนั้น ทั้งนี้ในการกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเรียนรู้
ให้ทันกับเทคโนโลยี / เครื่องมือใหม่ ๆ ที่นามาใช้ในองค์กร ผู้บังคับบัญชาต้องกาหนดแผนสารองหรือแนวทางเลือก
อื่น หากแนวทางแรกไม่ประสบผลสาเร็จ
3. สื่อสารทาความเข้าใจที่ตรงกันกับบุคลากร ต้องชี้แจงแนวทางปฏิบัติและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอ ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาชี้แจงกับบุค ลากรจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้
บุคลากรรู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดรวมถึงเปิดโอกาสให้สอบถามประเด็นที่สงสัย ซึ่งผู้บังคับบัญชา
ต้องเปิดใจยอมรับฟังและตอบข้อซักถามจากบุคลากร พร้อมสร้างกาลังใจและความมั่นใจในการปฏิบัติตามแนวทาง
4. ติดตาม สรุปและประเมินผล ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรว่าได้นาแนวทางที่ให้คา
ปรึกษาแนะนา ไปใช้ปฏิบัติ รวมถึงผู้บังคับบัญชาเป็นพี่เลี้ยงดูแลการทางานของบุคลากรกาหนดช่วงเวลาที่ติดตาม
ความคืบหน้าเป็นระยะ พร้อมทั้งประเมินความสาเร็จจากการนาแนวทางที่ให้คาปรึกษาแนะนาไปใช้ความสาเร็จของ
การให้คาปรึกษาแนะนาส่วนหนึ่งมาจากผู้ให้คาปรึกษาแนะนาเองที่ต้องจัดสรรเวลาให้บุคลากรอย่างเต็มที่ ทั้งนี้การ
เลือกผู้ให้คาปรึกษาแนะนา บางครั้งผู้เชี่ยวชาญภายในอาจไม่เหมาะสมจาเป็นต้องใช้บุคลากรภายนอกที่มีความรู้
ความชานาญ และประสบการณ์มากกว่า เพื่อไม่ให้ผู้บังคับบัญชาเสียเวลาในการทางานกับการลองผิดลองถูก อัน
เป็นการเรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์มาก่อน
5. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร ถือเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดทักษะ
การทางานที่หลากหลาย (Multi – Skill) ที่เน้นการสลับเปลี่ยนงานในแนวนอน จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง
มากกว่าการเลื่ อนตาแหน่งงานที่สู งขึ้น การหมุนเวียนงานเกิดได้ทั้งการเปลี่ยนตาแหน่งงานและการเปลี่ยน
หน่วยงานโดยการให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด
โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1) การหมุนเวียนภายในหน่วยงาน การสับเปลี่ยนงานของคนหนึ่งให้เรียนรู้งานอื่นของอีกคนนึ่ง
ภายใต้ระยะเวลาที่ตกลงกันเป็นการเรียนรู้งานภายในหน่วยงานเดียวกัน ดังนั้น สภาพแวดล้อมการทางานจึงไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก ไม่ยุ่งยาก มีผู้บริหารคนเดิมดูแล
2) การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น การสับเปลี่ยนงานที่อยู่ต่างหน่วยงาน มีผลให้ภาพแวดล้อม
ในงานเปลี่ยนไม่ว่าผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และลักษณะงาน ทาให้บุคลากรเกิดความกังวลใจ
จึงต้องชี้แจงเหตุผล ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ให้รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง
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ขั้นตอนการหมุนเวียนงาน มีดังนี้
1. สารวจ ตรวจสอบงานปัจจุบันก่อนว่าบุคลากรที่ต้องการให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปทางานใน
หน่วยงานใด และบุคลากรคนนั้นสามารถหมุนเวียนงานไปทางานในหน่วยงานใดได้บ้างโดยพิจารณาจากกลุ่มงานที่
เหมือนกันสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเรียนรู้งานระหว่างกันได้ ทั้งนี้ต้องมีการจัดแบ่งกลุ่มงานและพิจารณา
ว่าแต่ละกลุ่มงานสามารถหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานใดได้ก่อน อีกทั้งควรมีความสมัครใจของบุคลากรด้วย
2. วางแผน ผู้บังคับบัญชาต้องวางแผนในการเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถของบุคลากร รวมถึงการ
วางแผนเพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปและสภาพแวดล้อมการทางานที่ต่างไปจาก
เดิม หากเป็นการหมุนเวียนข้ามหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาของสองหน่วยงานต้องยินยอมพร้อมใจที่จะฝึกฝนและ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยที่ผู้บังคับบัญชาทั้งสองต้องทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้คาปรึกษาแนะนาใน
การทางานอย่างใกล้ชิด
3. ฝึกอบรมงานก่อนการหมุนเวียนงานและระหว่างการหมุนเวียนงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในช่วงที่มีการเปลี่ ยนงาน ทั้งนี้ขั้นตอนนี้ทาให้บุคลากรคลายความวิตกกังวลกับ
ลักษณะงานใหม่และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ อีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะความสามารถ
ของบุคลากรในการรับผิดชอบกับลักษณะงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหมุนเวียนงาน โดยผู้บังคับบัญชาต้องติดตามดูแลบุคลากรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้
คาปรึกษา แนะนา และทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงบุคลากรเพื่อให้เป็นการตรวจสอบยืนยันว่าบุคลากรสามารถรับผิดชอบ
งานที่เปลี่ยนไปจากเดิมได้
5. ประเมินผล การหมุนเวียนงานถือเป็นการทดลองงาน เสมือนการเรียนรู้นาร่องภายในระยะเวลา
ที่กาหนดแน่นอน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรประเมินผลการทางานของบุคลากรเป็นระยะเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ผลงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่บุคคลอย่างต่อเนื่องให้รับรู้ข้อควรปรับปรุง / พัฒนา
จากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การทางานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดขึ้น
6. การเข้าร่วมประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง เน้น
การพัฒนาทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ และทักษะในการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจ สามารถนา แนวคิดที่ได้รับจากการประชุมสัม มนามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน เป็นการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1) การเข้าร่วมประชุม / สัมมนา ภายในหน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ของการประชุม / สัมมนา
ได้รับทราบความคิดเห็นจากการประชุม / สัมมนา และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อมูล ทาให้ได้ทบทวนความเข้าใจในข้อมูลก่อนการประชุม / สัมมนา ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจ และสามารถพัฒนาความคิดต่อยอดสู่การปรับปรุงพัฒนางานได้
2) การเข้าร่วมประชุม / สัมมนา กับหน่วยงานอื่น ได้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจนวัตกรรมและ
ความคิดใหม่จากนอกองค์กร ได้รับทราบความคิดเห็นจากการประชุม / สัมมนา จากบุคลากรนอกองค์กร และ
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและข้อมูลระหว่างองค์กร ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจ สามารถพัฒนาความคิดต่อยอดสู่การปรับปรุงพัฒนางานให้
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม / สัมมนา มีดังนี้
1. สารวจข้อมูลบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ความ
ต้องการเพิ่มความรู้และทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจของบุคลากร และ
ความสามารถนั้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ด้วยการใช้วิธีการเข้าร่วมประชุม / สัมมนา โดยวิเคราะห์ถึง
ความสามารถที่ต้องการให้บุคลากรพัฒนาก่อน ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ รวมถึง
เป้าหมายหรือความคาดหวังจากการเข้าร่วมประชุม / สัมมนา ให้ชัดเจน ซึ่งบางกรณีเป็นการประชุม / สัมมนา ที่มี
บุคลากรคนเดียวเกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน ทาให้ต้องพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและมี
ความพร้อมให้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา
2. กาหนดหัวข้อประเด็นที่ต้องการเสริมสร้างความคิด การแก้ปัญหาและตัดสินใจ พิจารณาจาก
ความต้องการในการพัฒนา กาหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อเรื่องการประชุมสัมมนาที่เหมาะสม ใช้เกณฑ์ความเป็นไป
ได้ในการให้ความคิด ให้ประโยชน์ และให้ประสบการณ์ด้านใดมากเพียงใด ตรงตามที่ต้องการหรือไม่
3. สื่อสาร แจ้งวัตถุประสงค์ กิจกรรมให้บุคลากรทราบประเด็นที่ต้องการให้ได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุม / สัมมนา โดยมีการมอบหมายระบุให้ชัดเจนพร้อมให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายเดียวกันและได้มีการเตรียมข้อมูล
และประเด็นแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่การเผยแพร่ในการประชุม /
สัมมนาเป็นการล่วงหน้า
4. เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา ทั้งในหรือนอกสถานที่ จดบันทึกประเด็นในระหว่างการประชุม /
สัมมนา โดยให้บุคลากรทาสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม / สัมมนาในประเด็นที่เป็นสาระสาคัญและเป็นประโยชน์
ในการนามาต่อยอดปรับปรุงพัฒนางานและข้อมูลในหน่วยงานภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม/สัมมนา
5. ประเมิน ผู้บังคับบัญชาประเมินติดตามผลจากรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม /สัมมนาของ
บุคลากรในประเด็นว่าบรรลุ (1) วัตถุประสงค์การประชุม / สัมมนา (2) ประโยชน์ที่ได้รับ (3) รายละเอียด
สาระสาคัญที่พบและสิ่งที่พบสามารถนามาประยุกต์ใช้ (4) ข้อสังเกตอื่นๆ และ (5) ความคิดเห็นของบุคลากรทั้งนี้
การส่งให้บุคลากรที่เหมาะสมเข้าร่วมการประชุม / สัมมนาทั้งภายในหรือภายนอกหน่วยงานนอกจากเป็นการพัฒนา
บุคลากรที่รู้เนื้องานของตนเป็นอย่างดีให้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลในงานของตนได้ทบทวนข้อมูลและสรุปประเด็นใน
งานของตนหากเหมาะสมที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในหรือระหว่างหน่วยงาน เป็นการช่วย
เสริมสร้างทักษะการนาเสนอ การแสดงความเห็นและเจรจาต่อรองการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และตัดสินใจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานแล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระงาน
และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม / สัมมนา
7. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งเน้นดูงานที่มีขอบเขตงาน
ที่รั บ ผิ ดชอบเหมือนกัน หรื อลั กษณะงานที่ต้องทางานร่ว มกัน เพื่อให้ บุคลากรได้เรียนรู้เฉพาะเรื่องและเห็ น
ประสบการณ์ใหม่ รูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) สามารถนาแนวคิดที่ได้รับจากการดูงาน
มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและพัฒนาขีดความสามารถของตน
โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1) การดูงานภายในองค์กรเดียวกัน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธี / รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถ
นามาใช้เป็นตัวอย่างหรือแม่แบบในการทางานได้ รูปแบบนี้ค่อนข้างสะดวกในการติด ต่อประสานงานและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากอยู่ในองค์กรเดียวกันและรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้ว การติดต่อดูงานไม่ยุ่งยาก
ประโยชน์ ทาให้เกิดความเข้าใจรูปแบบการทางาน ขั้นตอนเชื่อมโยงการทางานของตนกับงานอื่นโดยช่วยให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการทางานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร
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2) การดูงานภายนอกองค์กร เปิดโอกาสสร้างประสบการณ์ให้เห็นการทางานขององค์กรภายนอก
ที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ บุคลากรไม่เคยเห็นมาก่อน สามารถนามุมมองที่ได้รับมาปรับใช้ในองค์กรของตนทั้ง นี้
ต้องเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการประสานงานไว้ล่วงหน้า ในการกาหนดวัน เวลา การเดินทางของที่ระลึก และ
ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม พร้อมประสานบุคลากรข้ามองค์กรเป็นอย่างดีประโยชน์ ทาให้เกิดมุมมองใหม่ เสริมสร้าง
แนวคิดใหม่และวิสัยทัศน์ในการทางาน เป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
และจุดประกายการพัฒนาจากการเปรียบเทียบรูปแบบขั้นตอนการทางานของตนกับองค์กรภายนอก
ขั้นตอนการดูงานนอกสถานที่ มีดังนี้
1. สารวจ วิเคราะห์ความต้องการเพิ่มความรู้และทักษะในเรื่องใดของบุคลากรและความสามารถ
นั้นสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ด้วยการใช้วิธีการดูงานนอกสถานที่ โดยวิเคราะห์ถึงความสามารถต้องการให้
บุคลากรพัฒนาก่อน ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ รวมถึงเป้าหมายหรือความ
คาดหวังจากการดูงานนอกสถานที่ให้ชัดเจน
2. วางแผนการดูงาน พิจารณาจากความต้องการในการพัฒนา กาหนดวัตถุประสงค์ สถานที่
กาหนดจุดที่จะดูงานใช้เกณฑ์ความเป็นไปได้ในการให้ความรู้ ให้ประโยชน์ และให้ประสบการณ์ด้านใดมากเพียงใด
ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นแจ้งความต้องการล่วงหน้าให้องค์กรภายนอกเตรียมข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์
เตรียมการต้อนรับตามกาหนดวันเวลาที่มีระยะเวลาการดูงานที่ชัดเจน พร้อมแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ
3. สื่อสาร แจ้งวัตถุประสงค์ กิจกรรมให้บุคลากรทราบแนวทางในการดูงานให้ทราบถึง จุดมุ่งหมาย
เดียวกันและได้มีการตั้งคาถามในสิ่งที่อยากสอบถามเพิ่มเติมไว้ล่วงหน้า
4. ปฏิบัติการดูงานนอกสถานที่ โดยจดบันทึกรายละเอียดและสอบถามสิ่งที่ต้องการทราบใน
ระหว่างที่ดูงาน ซึ่งมักมีการมอบของที่ระลึกให้กับองค์กรภายนอกภายหลัง เสร็จสิ้นการดูงานแล้ว
5. ประเมิน ผู้บังคับบัญชาประเมินติดตามผลจากรายงานสรุปของบุคลากรในประเด็นว่าบรรลุ (1)
วัตถุประสงค์การดูงาน (2) ประโยชน์ที่ได้รับ (3) รายละเอียด Best Practice ที่พบ และสิ่งที่พบสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ (4) ข้อสังเกตอื่นๆ และ (5) ความคิดเห็นของบุคลากร
ทั้งนี้ ภายหลังการดูงานนอกสถานที่ทุกครั้ง ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามและดาเนินการพัฒนาต่อ
ยอดโดยการใช้เทคนิคการพัฒนาอื่นมาใช้ปรับปรุงความสามารถของบุคลากร เช่น การมอบหมายงาน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาความสามารถภายหลังจากการดูงานเสร็จสิ้น
8. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรแบบ
หนึ่งที่เน้นให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเจาะลึกเฉพาะด้าน โดยให้ฝึกงานและทางานร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ
มอบหมาย อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ทางานอยู่ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะหลายด้านซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย
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โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1) การฝึกงานและทางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายใน ใช้ในองค์กรใหญ่ โดยมอบหมายให้เชี่ยวชาญ
ภายในองค์กรที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ฝึกงานตามระยะเวลาที่กาหนด
2) การฝึกงานและทางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาฝึกอบรมหรือ
ส่งบุคลากรไปฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ตามที่มีโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรรองรับ
ขั้นตอนการฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้
1. สารวจ ผู้บังคับบั ญชาต้องจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่จะฝึกงานโดยวิเคราะห์จาก
ความสามารถที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงหรือเสริมให้บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ
กาหนดแนวทางและลาดับเรื่องที่จะฝึกงานให้ชัดเจน
2. วางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บังคับบัญชาต้องกาหนดระยะเวลาของการฝึกงาน ติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญให้ทราบความคาดหวัง แผนการดาเนินการ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการ
3. สื่อสารทาความเข้าใจกับบุคลากร ผู้บังคับบัญชาต้องสื่อสารกับบุคลากรเพื่อทาความเข้าใจถึง
ความคาดหวังที่ต้องการ แผนการดาเนินการ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ
4. ฝึกงาน ผู้เชี่ยวชาญต้องหาวิธีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมแลกเปลี่ ยนข้อมูลความคิดเห็นและ
สังเกตบุคลากรในขณะฝึกงาน หมั่นสอบถาม และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่บุคลากรเสมอว่าเข้าใจหรือไม่
มีคาถามข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใด ในขณะที่ผู้ฝึกงานจะต้องคอยสังเกตและบันทึกความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ และสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่สงสัย ตลอดจนต้องคิดวิเคราะห์
และรู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ประเมิน ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและทาหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ฝึกงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง โดยนัดหมายเป็นระยะเพื่อสอบถามบุคลากรถึงความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการฝึกงาน รวมถึงให้คาปรึกษาแนะนาแก่บุคลากรถึงการปฏิบัติตนในช่วงระหว่างการฝึกงานและทางาน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ มีวิธีการภายหลังจากการฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญในการติดตามตรวจสอบความรู้ ของบุคลากร
เช่น การมอบหมายให้บุคลากรจัดทารายงาน หรือมอบหมายงานให้ภายหลังจากการฝึกงาน เป็นต้นเพื่อให้บุคลากร
ได้เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากยิ่งขึ้น
9. การมอบหมายงาน (Job Assignment) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นที่นิยม
โดยเน้นการกระจายงานในหน้าที่ และมอบอานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตกาหนดให้ผู้อื่นไปปฏิบัติ ซึ่งหาก
สังเกตจากผู้บริหารระดับหัวหน้าที่มีความมานะทุ่มเททางานทุกอย่างที่ขวางหน้า แม้กระทั่งงานของลูกน้องก็ตาม
อาจมีผู้บริหารตั้งคาถามว่าแล้วจะทาอย่างไร เมื่องานในความรับผิดชอบมีมากและต้องจัดลาดับความสาคัญซึ่งการ
มอบหมายกระจายอานาจ ต้องมีความไว้วางใจเป็นส่วนสาคัญ ดังนั้นการมอบหมายงาน นอกจากเป็นการพัฒนา
บุคลากรแล้วยังช่วยแก้ปัญหางานผู้บริหารให้บรรเทาเบาบางลงได้
โดยจาแนกวัตถุประสงค์ของการมอบหมายงานเป็น 3 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อช่วยผู้บริหารให้มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาตนเอง แก้ปัญหางาน หรือคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้วยการเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถในการทางานเพิ่มยิ่งขึ้น
3. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสาหรับเป็นหัวหน้างานในอนาคต ด้วยการประเมินศักยภาพ
ของบุคลากรก่อนเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
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ขั้นตอนการมอบหมายงาน มีดังนี้
1. กาหนดงานและวัตถุประสงค์ในการมอบหมายงานที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาแทน โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของงานที่เป็นงานประจา (Routine) ยกเว้นงานที่เป็นชั้นความลับและงานเชิงนโยบายที่ต้องตัดสินใจ
และรับผิดชอบสูง ซึ่งต้องกาหนดงานและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเพื่อต้องการให้บุคลากรพัฒนาตนเอง หรือ
ประเมินศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม
2. กาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจตัดสินใจในงาน เช่น งานการเงิน งานที่มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร ต้องพิจารณาขอบเขตอานาจตัดสินใจหรืออาจต้องปรึกษาหารือก่อนดาเนินการ
3. พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมกับคุณภาพความสาเร็จของงาน โดยเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีป ระสบการณ์มากพอ กรณีใช้วิธีการนี้เพื่อพัฒ นาลู กน้อง ต้องเลือกบุคลากรที่ยั งไม่มี
ความสามารถในเรื่องนั้น กรณีใช้เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อม ต้องเลือกบุคลากรที่มีโอกาสเลื่อนตาแหน่งซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลที่เหมาะกับงานเพื่อประกันความสาเร็จและลดความเสี่ยง “Put the right man to the right job”
4. ทาความเข้าใจกับผู้รับมอบงาน แจ้งวัตถุประสงค์และสอบถามความพร้อม รวมถึงแนะนาวิธีการ
ขั้นตอน เปิดโอกาสซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งให้ผู้รับมอบหมายงานได้เสนอแนวทางการดาเนินการ หรือแผนงานที่
จะทาเพื่อประกันโอกาสความสาเร็จ หากงานที่มอบหมายต้องมีผู้ปฏิบัติร่วมกันหลายคนควรคานึงถึงหลักการทางาน
เป็นทีมโดยพิจารณาคนที่ทางานร่วมกันได้ รวมทั้งควรทาเป็นคาสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และควบคุมงาน ตลอดจนลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้
5. กระตุ้น จูงใจ ให้กาลังใจและสนับสนุน เมื่อผู้รับมอบงานได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ทาความ
เข้าใจกันแล้ว ต้องมีการกระตุ้นให้กาลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ ความสะดวก ชี้แนะให้คาปรึกษาเป็น
ระยะเพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความสัมพันธ์อันดี
6. ติดตามประเมินผลงาน ติดตามความก้าวหน้าระหว่างดาเนินการตามแผนการดาเนินงานและ
แนวทางที่กาหนด สอบถามปัญหาอุปสรรค และติดตามการแก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงทีก่อนความเสียหายเกิดขึ้น และ
เมื่องานนั้นแล้วเสร็จต้องประเมินคุณค่าว่าดีเพียงไร และควรมีการชมเชยหรือให้รางวัล
ทั้งนี้ การมอบหมายงานเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากร ที่เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหาร ในการบริหารงาน
ได้ทั้งสองสิ่งควบคู่กับผลงาน กล่าวคือได้ทั้งงานที่ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้บริหาร ไม่ต้องทาเอง และยังได้บุคลากร
ผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะลูกน้องที่เก่งงานขึ้นอีกด้วย
10. การติดตาม/สังเกต (Work Shadow) เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรคนเก่ง ให้ได้มีโอกาส
ติดตามผู้บริหารระหว่างปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการติดตาม /สังเกตพฤติกรรมการทางาน
จากแม่แบบที่เป็นหัวหน้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญนั้น เป็นเทคนิคการสร้างและทาตามแม่แบบ (Role Model) ที่เน้น
กิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้นโดยไม่ต้องลงทุนมากนักเพียงแค่อาศัยแม่แบบที่ดีที่สามารถแสดงตัวอย่างให้บุคลากร
ผู้ติดตามรับรู้ และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการทางานปกติ ใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยเน้นให้เห็น
สภาพแวดล้อม ทักษะที่จาเป็น ขอบเขตงานที่รับผิดชอบการจัดการที่เกิดขึ้นจริง รวมถึง การแสดงออกและทัศนคติ
ของแม่แบบ ภายในระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ตาม วิธีการพัฒนาบุคลากรนี้ใช้เพื่อให้
บุคลากรมีโอกาสศึกษาวิธีการทางานของผู้บริหารที่ควรนามาเป็นแบบอย่าง นอกจากได้เรียนรู้การทางานของผู้อื่น
เพื่อนามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้นแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร (Career path) อีกด้วย
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โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. การติดตามแม่แบบภายในหน่ว ยงานเดียวกัน ติดตามแม่แบบที่มีตาแหน่งสู งกว่าเป็น
ผู้ชานาญการในสายอาชีพ ภายในกลุ่ม / ฝ่ายหรือสังกัดเดียวกัน เพื่อให้ได้เรียนรู้การทางานในตาแหน่งที่สูงขึ้นเห็น
มุมมองทัศนคติในการทางานของแม่แบบ อันเป็นการเพิ่มทักษะความชานาญในการทางานเชิงลึก บุคลากรได้เรียนรู้
วิธีการและขั้นตอนการทางานของแม่แบบ ช่วยให้มีมุมมองหรือแนวคิดในการปรับปรุงการทางานของตนเอง
2. การติดตามแม่แบบจากภายนอกหน่วยงาน ติดตามบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานใน
ตาแหน่งเดียวกันหรือตาแหน่งที่สูงกว่าแต่คนละกลุ่ม / ฝ่ายกันซึ่งเป็นงานที่คล้ายคลึงกัน หรือเป็นงานที่ต้องติดต่อ
ประสานงานร่วมกันเพื่อศึกษาการวางแผนและการตัดสินใจ การติดตามผู้เชี่ยวชาญภายนอกใช้ในการพัฒนา
บุคลากรให้ได้มีโอกาสเห็น ได้เข้าใจ และรับรู้การทางานของหน่วยงานอื่น ทาให้มีวิสัยทัศน์หรือมุมมองที่กว้างขึ้ นใน
การทางานเพื่อให้มีการปรับปรุง / พัฒนางาน
ขั้นตอนการติดตามหัวหน้า มีดังนี้
1. กาหนดงานและแม่แบบ ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าจะให้บุคลากรติดตามสังเกตในเรื่องใด
แล้วหาแม่แบบที่จะเป็นตัวอย่างให้บุคลากรติดตามและเรียนรู้การทางาน โดยแม่แบบต้องมีความรู้ในงานเป็นอย่างดี
เป็นคนเก่งคนดี เข้ากับผู้อื่นได้ เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้างยอมรับในการทางาน รวมถึงมีมุมมองหรือทัศนคติ
ต่อการใช้ชีวิตและต่อองค์กรใน เชิงบวก
2. วางแผนติดตามสังเกต ผู้บังคับบัญชาต้องวางแผนระยะเวลาร่วมกับแม่แบบกรณีแม่แบบไม่ใช่
ผู้บังคับบัญชาเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างแม่แบบและบุคลากรที่ติดตาม ควรกาหนดงาน/รายการที่
ต้องเรียนรู้จากแม่แบบ จัดทา Check list และแจ้งให้แม่แบบ และบุคลากรทราบก่อนเริ่มติดตามสังเกตการทางาน
3. สื่อสารและให้คาแนะนา ชี้แจงถึงการปฏิบัติตนในช่วงระหว่างการติดตามสังเกต โดยเฉพาะการ
จดบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูด หรือมุมมองต่าง ๆ ที่ได้จากแม่แบบ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาต้องชี้แจงให้
บุคลากรรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน และผลลัพธ์ที่ต้องการจากบุคลากร รวมถึง ให้ข้อแนะนาที่เป็น
ประโยชน์ในช่วงเฝ้าสังเกตการณ์ทางานจากแม่แบบ
4. ติดตามสังเกตแม่แบบ บุคลากรอาจรู้สึกคับข้องใจวิตกกังวลในช่วงการติดตามสังเกต ไม่รู้จะ
ปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้มีการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ได้เห็นจากแม่แบบ ผู้บังคับบัญชาและแม่แบบควรหาช่วงเวลา
ในการพูดคุย ทบทวนความเข้าใจในประเด็นที่ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งสอนแนะให้เข้าใจหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในช่วงสังเกต
พฤติกรรมจากแม่แบบ
5. ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ และความสามารถในทักษะการทางานของผู้ติดตามแม่แบบ โดย
ให้โอกาสบุคลากรในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งแม่แบบและผู้บังคับบัญชาต้องประเมิน ผลการฝึกปฏิบัติของบุคลากรให้
คาปรึกษาแนะนา และชี้แจงสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ภายหลังจากการติดตามสังเกตเสร็จสิ้น
11. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่เน้นให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จาเป็นต้องใช้ช่ วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากร
สามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสม
กับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพใน
การทางานสูง
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โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer – based Learning) เรียนรู้ด้วย
ตนเองใช้สื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การดู VCD หรือการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการเรียนรู้แบบ
E- Learning เป็นต้น สามารถเรียนได้ทุกที่ สะดวกในการจัดสรรเวลาผ่านการเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัย
2. การเรียนรู้โดยผ่านสื่ออื่นไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Non Computer – based Learning)
เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ตาราเรียน ผลงานวิจัยเป็น
ต้น สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองแม้ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ที่ง่าย สะดวก และเรียนรู้ได้ทุกหนแห่ง
ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีดังนี้
1. สารวจความต้องการของบุคลากร ผู้บังคับบัญชาต้องสอบถามบุคลากรว่าสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้หรือไม่ สนใจสื่อการเรียนรู้ใด รวมทั้งสารวจสื่อการเรียนรู้ในองค์กร สามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้หลาย
อย่างพร้อมกันได้ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความเหมาะสม และสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งสื่อการเรียนรู้ในองค์กร
ควรมีความหลากหลาย ทันสมัย และง่ายในการเข้าถึง
2. สื่อสารและให้คาแนะนา ผู้บังคับบัญชาต้องสื่อสารกับบุคลากร โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ชัดเจน และควรให้คาแนะนาแก่บุคลากรในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ ที่เลือกขึ้นมา และนา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้บังคับบัญชาต้องกาหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสอบถาม
ความคืบหน้าในการเรียนรู้ของบุคลากรเป็นระยะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เร็ว
ตลอดจนกระตุ้นให้กาลังใจแก่บุคลากร เนื่องจากบุคลากรอาจยุ่งอยู่กับการทางานของตนเอง จนทาให้ไม่มีเวลาการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามสื่อที่เลือกภายในระยะเวลาที่ตกลงร่วมกับผู้บังคับบัญชา
4. สรุปผลการเรียนรู้ ผู้บังคับบัญชาต้องจัดสรรเวลาในการประชุมหรือพูดคุยกับบุคลากรในสิ่งที่
เรียนรู้เพื่อติดตามว่าบุคลากรได้เรียนรู้จากสื่อตามที่ได้ตกลงกันไว้ รวมถึง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้รับ
กับสมาชิกในทีมหรือผู้ที่สนใจ อาจจัดเป็นกิจกรรม เช่น ชมรมนักอ่าน ชมรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือชมรมเสวนา
แก้ปัญหาการทางาน เป็นต้น เพื่อนาเรื่องราวประเด็นที่ได้จากการเรียนรู้บอกต่อให้กับผู้อื่น เกิดการบริหารจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ขึ้นภายในองค์กรกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการติดตามผลจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงการจัดเวทีให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ของตนกับผู้อื่น เพื่อ
เป็นการถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความรู้ของตนจากความคิดเห็นและมุมมองของทีมงาน
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12. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนา
บุคลากรเนื่องด้วยการเป็นวิทยากรได้นั้นต้องมีความรู้ ทักษะ ความชานาญรวมทั้งประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับบุคคลต่าง ๆ ได้ ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ความช านาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เกี่ย วข้องกับการทางานทาหน้าที่เป็น วิ ทยากรภายในถ่ายทอดความรู้ให้ กับ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีกระบวนการจัดการเรีย นรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติให้กับ
บุคลากร ทั้งนี้ บุคลากรจะได้พัฒนาทักษะตนเองให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคลากรด้วยกันเอง ทาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทาให้ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคลากรคงอยู่กับองค์กรต่อไป อันเป็นการแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลให้เป็นความรู้ภายนอก มีการจัดทาเป็นสื่อ
การสอน การทาเอกสารประกอบการบรรยาย ทาให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรขึ้น ดังนั้นการเป็น
วิทยากรภายใน จึงเป็นการพัฒนาตัวบุคลากรเองและรักษาองค์ความรู้ในองค์กรซึ่งวิทยากรภายในเหล่านี้จะสร้างให้
เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไปได้
โดยมีรูปแบบการดาเนินการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. วิทยากรภายในหน่วยงาน เป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับบุคลากรอื่น
ในหน่วยงานให้เข้าใจได้ เป็นการมอบหมายให้บุคลากรที่เป็นบุคคลภายในสอนกันเอง
2. วิทยากรภายนอกหน่วยงาน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชานาญในการทางานจน
สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้ฟังที่มาจากต่างองค์กรกัน ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเข้ารับฟัง
แลกเปลี่ยนและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ
ขั้นตอนการเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน มีดังนี้
1. กาหนดคุณสมบัติของวิทยากร ผู้บังคับบัญชาต้องกาหนดคุณสมบัติของผู้จะเป็นวิทยากรภายใน
ตามเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกบุคลากรที่จะมอบหมายให้ทาหน้าที่วิทยากร
2. สารวจความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะเป็นวิทยากรควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
บรรยายเป็นอย่างดี โดยต้องสารวจว่าใครมีความเชี่ยวชาญพอและสนใจหรือ เต็มใจจะพัฒนาโดยการเป็นวิทยากร
3. ออกแบบหลักสูตร บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกหรืออาสาเป็นวิทยากรภายใน ทากาหนดการ
หัวข้อที่บรรยาย (Course Outline) ขึ้นมาก่อน แล้วหารือกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการพัฒนา
4. เตรียมสื่อการบรรยายและดาเนินการ บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเข้าใจถึงบทบาท
ในการเป็นวิทยากร รวมถึงหลักการและศิลปะในการเป็นวิทยากร ผู้บังคับบัญชา มีส่วนอย่างมากในการฝึกฝนให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) รวมถึง การให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เป็นวิทยากรภายในเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรต่อไป
5. ติดตามประเมินผล ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการประเมินวิทยากรได้ จากแบบ
ประเมินผลการบรรยาย ควรมีการให้คาแนะนาและยกย่องชมเชยหากสามารถเป็นวิทยากรได้ดี
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ลักษณะเฉพาะของวิธีการพัฒนา
วิธกี ารพัฒนา
บุคลากร
1.การฝึกขณะ
ปฏิบัติงาน

2.การสอนงาน

3.การเป็นพี่เลี้ยง

4.การให้คาปรึกษา
แนะนา

5.การหมุนเวียน
งาน

6.การเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา

7.การดูงานนอก
สถานที่

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝปฏิบัติจริง
โดยมีผูสอนที่เปนหัวหนางานหรือบุคคลที่ได
รับมอบหมายใหทาหนาที่ประกบเพื่ออธิบาย
และชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนไดถ
าใชคูกับการสอนงาน

ใชสาหรับบุคลากรใหมที่เพิ่งเขามาทางาน สับเปลี่ยน โอน ยาย เลื่อนตาแหนง มี
การปรับปรุงงานหรือตองอธิบายงานใหม ๆ เพื่อสอนใหคลากรทราบและเรียนรู
เกี่ยวกับคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work
Instruction) คูมือการทางาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการทางาน
(Rules &Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม ๆเพื่อใหบุคลากรสามารถทางานตามที่ได
รับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไมจาเปนจะ 1. เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทางานผูสอนชี้ใหเห็นแนวทางแกไข และใหบุคลากร
ตองอยูในภาคสนามเทานั้น อาจจะเปนการ
คิดแกไขปญหาตอเอง
สอนงานนอกภาคสนาม โดยสวนใหญหัวหนา 2. เพื่อพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมใหพรอมกอนที่จะเลื่อนตาแหนงผูสอนตอง
งานโดยตรงจะทาหนาที่สอนงานใหกับ
ทบทวนผลงานความสามารถที่มีอยู และกาหนดเปาหมายในการสอนงานโดยเน
บุคลากร
นการพัฒนาความสามารถในตาแหนงทีบ่ ุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นผูสอนจะ ต้องคนหา
ความสามารถที่โดดเดน/ ที่ตองปรับปรุง และจัดลาดับความสาคัญของความสามารถ
ที่จะตองพัฒนา หรือตองการเสริมและพัฒนา
เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทางาน 1. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหมใหสามารถปฏิบัติงาน รวมกับทุกคนในองคการ
รวมกับผูอื่นภายในองคการองคการบางแหง ไดอยางมีความสุข สามารถปรับตัวเขากับองคการเพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอม
เรียก Buddy Programซึ่งบุคลากรจะมีพี่
ในการทางานที่แตกตางจากองคการเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทาหน
เลี้ยงที่ไดรับคัดเลือกใหดูแลเอาใจใส และ
าที่ในการสรางความสัมพันธ ความคุนเคย และบรรยากาศที่ดีในการทางาน รวมทั้ง
พูดคุยกับบุคลากรอยางไมเปนทางการ
เปนแบบอยาง (Role Model) ที่ดีใหแกบุคลากรใหม
2. เพื่อชวยบุคลากรที่กาลังจะปรับตาแหนงใหเติบโตขึ้นในองคการ พี่เลี้ยงจะทา
หนาที่ให้ ขอมูลที่เปนประโยชนในการทางานรวมถึง ขอควรระวังและความขัด
แยงที่อาจเกิดขึ้นจากงานใหมที่ไดรับมอบหมาย
เนนการใหคาปรึกษาแนะนาเมื่อบุคลากรมี ป เพื่อใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรดวยการวิเคราะห ปญหาที่เกิดขึ้นใน
ญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัว หน้า การทางาน และนามากาหนดแนวทางในการแกไขปญหารวมกันระหวางผูบังคับ
งานจะตองทาหนาที่ใหแนวทาง เคล็ดลับ
บัญชากับผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูบังคับบัญชาจะตองนาเสนอแนวทางในการแกไขป
และวิธีการเพื่อใหบุคลากรสามารถแกไขป
ญหาที่เหมาะสมเพื่อใหบุคลากรมีแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได มี
ญหาที่เกิดขึ้นนั้นได
3 ลักษณะ ไดแก
- การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร - การปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะและความรูตางๆ
เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีก เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเกิดการทางานที่หลากหลายดาน เปนการ
งานหนึ่ง เพื่อเรียนรูงานนั้นตามระยะเวลาที่ เสริม สรางประสบการณของบุคลากรใหเรียนรูงานมากขึ้น จึงเหมาะสาหรับ
กาหนด โดยสวนใหญมักใชเปนเครื่องมือใน
บุคลากรที่เตรียมความพรอมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเปนกลุมคนที่มี
การพัฒนาความสามารถของผูบริหารกอน
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High Performance and High Potential)
การปรับตาแหนง/ระดับ
เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ผู
นาการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสาคัญมาก
ในการกระตุนจูงใจใหผูเขารวมประชุม/
สัมมนานาเสนอความคิดเห็นรวมกัน
เนนการดูระบบและขั้นตอนงานจากองคการ
ที่เปนตัวอยาง (Best Practice) ในเรื่องที่ตอง
การดูงานเพื่อใหบุคลากรเห็นแนวคิด และ
หลักปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ อันนาไปสู
การปรับใชในองคการตอไป

เพื่อใหเกิดความรูและประสบการณใหม ๆจากผูอื่นทั้งภายในและภายนอกองคการ
เปนการเรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือผลงานใหม ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัว ขอหนึ่ง
เพื่อใหบุคลากรไดเห็นประสบการณใหม ๆการไดเห็นรูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ หรือไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ที่ดีจากองคการภายนอก มาใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานใหดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแตระดับผูจัดการขึ้นไป
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วิธกี ารพัฒนา
บุคลากร
8.การฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ

9.การมอบหมาย
งาน

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เนนการฝกปฏิบัติจริงกับผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณในเรื่องนั้น เปนการฝกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญผูเชี่ยวชาญใหเข
ามาฝกงานกับบุคลากรภายใตระยะเวลาที่
กาหนด
การกระจายงานในหน้าที่ และมอบอานาจ
การตัดสินใจภายในขอบเขตกาหนดให้ผู้อื่นไป
ปฏิบัติ นอกจากเป็นการพัฒนาบุคลากรแล้ว
ยังช่วยแก้ปัญหางานผู้บริหารให้บรรเทาเบา
บางลงได้

เพื่อใหบุคลากรในระดับผูจัดการ หัวหนางาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดภายในระยะเวลาที่จากัด เพื่อใหนา
ความรูที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญมาถายทอดใหกับบุคลากรคนอื่น ๆ ในองคกรตอไป

10.การติดตาม/
สังเกต

เนนการเรียนรูงานจากการเลียนแบบและการ
ติดตามหัวหนางานหรือผูรใู นงานนั้น ๆ เปน
เครื่องมือที่ไมตองใชเวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจากบุคลากร
จะตองทาหนาที่สังเกตติดตามพฤติกรรมของ
หัวหนางาน

11.การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวยตนเองจาก แหล
ง/ชองทาง การเรียนรูตางๆ เชน อ่านหนังสือ
หรือศึกษาระบบงานจากWork Instruction
หรือ คนควาขอมูลผาน Internet หรือเรียนรู
จาก eLearning หรือ สอบถามผูรู เปนตน
เนนการสรางบุคลากรที่มีความสามารถใน
การถายทอด รักการสอนและมีความรูในเรื่อ
ที่จะสอน โดยมอบหมายใหบุคคลเหลานี้เปน
วิทยากรภายในองคการทาหนาที่จัดอบรมให
กับบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ

12. การเป็น
วิทยากรภายใน
หน่วยงาน
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วิธีการพัฒนา

1. เพื่อช่วยผู้บริหารให้มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาตนเอง แก้ปัญหางาน หรือคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้วยการเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถในการทางาน
เพิ่มยิ่งขึ้น
3. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสาหรับเป็นหัวหน้างานในอนาคต ด้วยการ
ประเมินศักยภาพของบุคลากรก่อนเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
เพื่อใหบุคลากรไดเห็นสภาพแวดลอม ทักษะที่จาเปนตองใชในการทางาน ขอบเขต
งานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของ
แมแบบหรือ Role Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term Experienced)
ระยะเวลาตั้งแตหนึ่งวันไปจนถึงเปนเดือนหรือเปนป มักใชในการพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเกงหรือใหบุคลากรทั่วไปไดเรียนรูวิธีการ
ทางานของผูอื่นเพื่อนามาปรับปรุงการทางานของตนเองใหดีขึ้น หรือใชในการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career Path)
เพื่อใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยไมจาเปนตองใช้
ชวงเวลาในการปฏิบัติงานเทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวย
ตนเอง ผานชองทางการเรียนรูและสื่อตาง ๆ ที่ตองการได วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรที่
ชอบเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ (SelfDevelopment) โดยเฉพาะกับบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทางานสูง (Talented People)
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ชวยใหบุคลากรได
แสดงผลงานจากการเปนวิทยากรภายในใหกับบุคลากรภายในองคการ วิธีนี้เหมาะ
สาหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือรอบรูในงานที่รับผิดชอบ มีความชานาญใน
งานเปนอยางมาก เชน หัวหนางาน หรือผูบริหาร

จุดเด่น

ผลประโยชน์

การฝึกขณะปฏิบัตงิ าน
การสอนงาน(Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง
(Mentoring)
การให้คาปรึกษาแนะนา

ฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่จริง ในเวลา
ทุกระดับ ทั้งใน/นอกสถานที-่ เวลา

การหมุนเวียนงาน/การให้ปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานอื่น
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา
การดูงานนอกสาถนที่
การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ
การมอบหมายงาน
การติดตามสังเกต
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเป็นวิทยากรในหน่วยงาน

พัฒนาขีดความสามารถ Multi Skill

ผู้ฝึก-ผู้ถูกฝึก
ผู้สอน-ผู้ถูกสอน
พี่เสี้ยง-ผู้ถูกสอน
ผู้ให้-ผู้รับ
คาแนะนา
ผู้ถูกหมุนเวียนงาน

พัฒนาทักษะความคิดนวัตกรรม
สิ่งใหม่ในงานที่เหมือน/ทางานร่วมกัน
เน้นเจาะลึกเพิ่มทักษะเฉพาะด้าน
กระจายงาน มอบอานาจตัดสินใจ
เรียนรู้ผ่านแม่แบบ สร้าง Role Model
ผ่านสื่อเรียนรู้ หนังสือ/คู่มือ e-learing KM
ถ่ายทอด ได้พฒ
ั นาทักษะเพิ่มขึน้

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ผู้ศึกษาดูงาน
ผู้ฝึกงาน
ผู้รับมอบหมายงาน
ผู้ติดตามแม่แบบ
ผู้รับการพัฒนา
ผู้เป็นวิทยากร

แก้ไขปัญหาคน-งาน ทีป่ รึกษาทีเ่ ชี่ยวชาญ

156

47

3.8 สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
1. การประเมินตนเอง บุคลากรต้องสารวจสมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ) เพื่อค้นหาจุดอ่อน
และจุดแข็งของตนที่จาเป็นต้องพัฒนา และตรวจสอบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อประเมิ นผลการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุ ม ถึ ง ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งตรงไปตรงมา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการกาหนดสมรรถนะที่ต้องพัฒนา นอกจากนี้บุคลากรควรกาหนดเป้าหมายในการทางานของตนทั้งระยะ
สั้น (1 - 3 ปี) และระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) ตลอดจนวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายที่กาหนด เช่น การมอบหมายงาน การ
เป็นพี่เลี้ยงการสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
2. นาผลการประเมินปรึกษาผู้บังคับบัญชา เมื่อทาการประเมินตนเองแล้ว บุคลากรต้องนาผล
การ
ประเมินปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒ นาสมรรถนะ ซึ่งจะต้องกาหนดประเด็นที่
ควรพัฒนาตนเองและกาหนดเป้าหมายในการทางาน หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ระยะเวลา
ในการพัฒนา และโอกาสการเรียนรู้ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถช่วยเหลือได้ เพื่อกาหนดวิธีการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองที่ต่ากว่าความคาดหวัง และผู้บังคับบัญชาควรมีการทบทวนแนวทางการพัฒนาและให้คาปรึกษาแก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
3. การสรุปผลและการนาไปปฏิบัติ เป็นการสรุปข้อมูลที่บุคลากรได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะมี
การทบทวนหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นข้ อ มู ล ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ล้ ว จั ด ท าเป็ น แผนพั ฒ นาตนเอง จากนั้ น บุ ค ลากรต้ อ ง
ดาเนินการตามแผนพัฒนาที่กาหนดและปรึกษาหารือหรือรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นระยะ ๆ
4. การติ ด ตามและทบทวน หลั ง จากที่ บุ ค ลากรได้ น าแผนไปปฏิ บั ติ ร ะยะหนึ่ ง แล้ ว ควรมี ก ารทบทวน
แผนพัฒ นาตนเองที่กาหนดขึ้น โดยบุ คลากรต้องปรึกษากับผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นาไปสู่การปรับแผนแล้วดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาจุดแข็งของตนให้ดียิ่งขึ้น
ในการจั ดท าแผนพั ฒ นารายบุ คคลถื อว่ า ผู้ บั ง คั บบั ญ ชามี บ ทบาทส าคั ญมาก เพราะต้อ งร่ ว มพิ จารณา
การประเมินตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งหรือสิ่งที่ต้องพัฒนา และต้องให้คาปรึกษาหารือ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกาหนดประเด็นที่ควรพัฒนา อีกทั้งต้องให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ใน การพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เหมาะสมกับลั กษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานให้มากที่สุด ตลอดจนต้องติดตาม
ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคลร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นระยะ ๆ
จะเห็ น ได้ ว่ า ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คลจะเน้ น การสื่ อ สารแบบสองทางระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องดาเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลจึงจะดาเนิน
ไปได้ด้วยดีและส่งผลให้การดาเนินงานของหน่วยงานประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้
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บทที่ 4
สรุปการขับเคลื่อนการประเมินตนเองและ
การจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
4.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
4.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการ
เมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสั่งการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดาเนินการ
ประเมินตนเอง และจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ตามที่กาหนด ให้ดาเนินการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแกทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คาแนะนาในการดาเนินการจนบรรลุเป้าหมายของการประเมินตนเอง
และการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
4.1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
การประเมินตนเอง และการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูได้สารวจหรือตรวจสอบสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามรูปแบบที่ส่วนราชการ
กาหนด ทาให้ทราบว่าตนเองมีสมรรถนะที่ทาให้เกิดผลงานตามที่กาหนดหรือไม่อย่างไร หากไม่มีสมรรถนะในการทา
ให้ผลงานเรื่องใด ก็จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะในเรื่องนั้น ถ้าหากมีสมรรถนะที่ทาให้เกิดผลงานในทุกด้านที่กาหนด
ครบแล้ว ก็จัดทาแผนที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะในด้านที่ต้องการตามลาดับความสาคัญก่อนหลั ง ซึ่งจะทาให้มีการ
วางแผนการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้พร้อมทั้งสอดคล้อง กับเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่ง
2) สถานศึกษา มีข้อมูลผลการประเมินตนเองและการจัดทา แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID
PLAN) มาใช้ในการกาหนดนโยบาย และทิศทางในการจัดทาแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้ง
การดาเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนในระดับสถานศึกษา ทาให้การพัฒนาของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดที่ตนเอง
ดูแลได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อครู และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลผลการประเมินตนเองและ การจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) มาใช้ในการกาหนดนโยบายและทิศทางในการจัดทาแผน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพร้อมทั้งการดาเนินการพัฒนาครูในภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งหมดที่สอดคล้องกับความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งในปีปัจจุบัน และในอนาคตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสอดคล้องกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตาแหน่งที่ สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถกาหนดนโยบาย และทิศทางในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับพื้นที่และบุคคล
4.2 การจัดทาแผนพัฒนา
หลังจากที่ตนเองได้นาเสนอผู้บังคับบัญชาในการจัดทาการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(ID PLAN) เรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ พิจารณาจัดทาแผนการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน แล้วดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนดพร้อมทั้งติดตามผลการพัฒนา กรณีที่ต้องขอสนับสนุนการพัฒนาจากหน่วยงานในระดับ ที่สูงขึ้น ให้แจ้งไป
ยังหน่วยงานที่ขอสนับสนุนการพัฒนาด้วย เพื่อให้หน่วยงานนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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4.3 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนิ นการผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น แล้วนาผลสรุปไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการดาเนินการต่อไป โดยกาหนดประเด็นใน
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ดังนี้
1. ความรู้ ความเข้าใจ และการดาเนินการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
2. ข้อมูลความต้องการพัฒนาของครู (Training Need ) ในระดับต่าง ๆ และในภาพรวมทั้งหมด
3. การนาผลการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ไปใช้ประโยชน์
4. การได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4.4 การกาหนดปฏิทินการดาเนินการ
หน่วยงานต้องประกาศปฏิทินการดาเนินการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID
PLAN) ในแต่ละปี ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกัน
ดาเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตารางปฏิทนิ การดาเนินการ
ชวงระยะเวลาดาเนนิ การ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

เดือนพฤษภาคม (ปีปจจุบัน)

การบริหารจัดการและสร้างความความรู้ความเข้าใจ
1. จัดทาคู่มือบริหารจัดการการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนา กลุ่มพัฒนาครูฯ
ตนเองรายบุคคลของบุคลากรในสังกัด
2. ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ สพป.นธ.1
ศึกษาในการประเมินตนเองและการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)

เดือนมถิ ุนายน (ปีปจจุบัน)

3.ดาเนินการประเมินตนเองพร้อมจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
เป็นรายปี เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
4.ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
ตนเอง (ID PLAN) เป็นรายปีของแต่ละคน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.บันทึกข้อมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคลในระบบฐานข้อมูลที่ สพป.กาหนด

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. วิเคราะห์พร้อมจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของ สพป.และแจ้งให้
บุคลากรใน สพป.ทราบและปฏิบัติ

สพป.

7.แจ้งแผนการพัฒนาไปยังหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนการพัฒนา

สพป.

8.จัดทา หลักสูตรและโครงการพร้อมทั้งดาเนินการพัฒนาในส่วนที่
รับผิดชอบ
9.หนวยวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทาหลักสูตรรองรับการพัฒนาครูและ
ดาเนินการพัฒนาครู

สพป.

10.ดาเนินการพัฒนาตนเองตามแผนฯ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

11.รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เดือนกรกฎาคม (ปีปจจุบัน)

เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
(ปปจจุบัน)

ผู้บั ง คั บ บ ั ญ ชาตามล าดั บ ขั้น

สพป.
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แผนภาพ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ขั้นตอนที่ 4
ติดตามและทบทวน

ขั้นตอนที่ 3
สรุปผลและการนาไป
ปฏิบตั

ขั้นตอนที่ 2
นาผลการประเมินปรึกษา
ผู้บังคับบัญชา

ขั้นตอนที่ 1
ประเมินตนเอง

7. พัฒนาตนเองตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาจุดแข็งของตนให้ดี
ยิ่งขึ้น เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้นให้รายงานผลgสนอผู้บังคับบัญชา
6. บุคลากรควรทบทวนแผนพัฒนาตนเองที่กาหนดขึ้น โดยปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าและนาไปสู่การปรับแผน

5. บุคลากรต้องนาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกิจกรรมที่กาหนดในแผนและ
ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาตลอดเวลา
4. บุคลากรสรุปข้อมูลที่ได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาและนามาทบทวน/ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลแล้วจัดทาเป็นแผนพัฒนาตนเอง
3. นาข้อมูลจากข้อ 2 มาพิจารณาร่วมกับผู้บังคับบัญชากาหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง
โดยกาหนดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่ต่ากว่าความคาดหวังของหน่วยงาน และพัฒนา
สมรรถนะที่เสริมสร้างจุดแข็ง
2.นาผลการประเมินตนเองปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อหาความจาเป็นใน
การพัฒนาร่วมกัน

1.ประเมินสมรรถนะตนเอง
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แผนการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2564

กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
แผนการพัฒนาบุคลการ ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับนี้ทาขึ้นจากกระบวนการ
ที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อ การสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจน
ข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้ดาเนินการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของหน่วยงาน จะเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่หน่วยงานได้
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-หลักการและเหตุผล
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และบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ประกอบกับ
สถานศึ ก ษา ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง าน
การจัดการเรียนการสอน แก่ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ ความสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพของบุคลากร โดยสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสาคัญ
ที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ ดังนั้นองค์กรจาเป็นจะต้องมีการกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน
ทุกตาแหน่ง ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เห็นความจาเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้าง
ทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เที่ยงตรง และมีจริยธรรมของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสามารถเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกด้านต่างๆ จึงต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan)
ขึ้น เพื่อใช้ในการวางกรอบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกตาแหน่งทุกระดับอย่างครบถ้วน
ซึ่งตรงกับกรอบภารกิจอานาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอานาจหน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) ใน
เรื่องการดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร
“ มุ่งมั่นพัฒนา

ร่วมใจประสาน บริการเป็นเลิศ”

มุ่งมั่นพัฒนา (F : Focus on development) กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
แล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมใจประสาน (U : UMTY) : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สพป.นราธิวาส เขต 1 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย
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บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) : การปฏิบัติตามแนวพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ทางานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนอง
นโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหาร
ราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจ การตัดสินใจ การ
อานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ทั้งนี้ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจการพัฒนาบุคลากร
 สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดการความรู้ให้เป็นตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้น
การมีสัมพันธภาพที่ดี
 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง ด้วย
วิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม
 ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาระงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
 สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 บุคลากรองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคล้องกับการ
พัฒนาระบบราชการ
 ระบบการพัฒนากาลังคนองค์กรมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัดมีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้ เครื่องมือที่หลากหลาย
ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร และรองรับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติดังนี้
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนาของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนารายบุคคล
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร
3. สร้างบทเรียนการจัดการความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ E-Learning เพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ
4. นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากร มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล (Human
Resource Development System : HRDS)
5. ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาตนเองด้ ว ยแผนพั ฒ นารายบุ ค คล(IDP)
ผ่ า นระบบ HRDS
6. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และวิทยาการ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
7. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนาต่าง ๆ ให้บุคลากรทราบ และสมัครเข้าร่วมการอบรมพัฒนา
8. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุม กิจกรรม การอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร คือ หน่วยงานของรัฐและเอกชน
9. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
7. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
พัฒนาบุคลากรเสริมสร้างขวัญกาลังใจ ผู้ส มควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธ รรม โดยคานึ งถึงความประพฤติ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิช าชีพ ความรู้
ความสามารถ
การวิเคราะห์การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้ บริห ารกาหนด จุ ดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุ ป สรรคจากสภาพแวดล้ อ มภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ต่ อ การท า งานขององค์ ก ร
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทางานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไรซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรนามาพิจารณาการวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากรในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมี
การรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านนโยบายเศรษฐกิจ
สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจาเป็นต้องศึกษาและทราบถึงทิศทาง หรือ

168

4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในห้วงเวลานั้น และต้องคานึงถึงบุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ
ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่
มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กร
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต
ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength -S)
จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็น
เครื่องมือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Scanning)
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. ส่งเสริมให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงาน
4. บุคลากรมีการพัฒนาตนในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกัน
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. บุคลากรบางส่วนไม่มีความชานาญในงานที่ปฏิบัติ
2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
โอกาส (Opportunities : O)
1. ส่งเสริมให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วย
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน
6. หน่วยงานให้ทนุ การศึกษาแก่บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อุปสรรค (Threat : T)
1. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม
2. บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน
6. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง
7. การดาเนินงานมีความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ได้ รั บ การพั ฒ นาการเพิ่ ม พู น ความรู้ มี ค วามสามารถ ทั ก ษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. เชิงคุณ ภาพ บุ คลากรในสั งกัด ที่ได้เข้า รับการพั ฒ นา เพิ่ มพูนความรู้ ทัก ษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสาเร็จ
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนาเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย กับ
การวิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้ง
จัดทาเป้าหมายการทางานและวัดผลงานของตัวบุคคล
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ส่วนที่ 2
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นมืออาชีพ PLC
ตามแนวทางการดาเนินงานของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ของสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ ว าส เขต 1 กาหนดวิสั ยทัศน์ “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา “พัฒ นา
การศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ ” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้ อง
กลยุทธ์ และจุดเน้น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการทางานได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วการปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อนาไปสู่ องค์กรที่เป็นเลิศ จึงได้ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) ได้นั้น ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรจึงต้อง
ดาเนินการต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลไปสู่บุคลากรแห่ง
การเรียนรู้โดยองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการทางาน สู่ผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น จึงมีแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
ปัจจัยที่นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ปัจจัยที่นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยการปลูกฝังบุคลากรให้มีระเบียบและวินัย
5 ประการ ได้แก่
1. ความเป็นนายของตัวเอง (Personal Mastery) คนในองค์กรจะต้องกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง
2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) คนในองค์กรจะต้องมีแบบแผนความคิดทัศนคติและ
ความเชื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาแบบแผนความคิดอ่านของตนเองอยู่เสมอและ
ยืดหยุ่น ทาให้สามารถปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คนในองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รู้เป้าหมายร่วมกัน โน้ม
น้าวให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร
4. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ร่วมกันคิดเพื่อให้
เกิดความคิดที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนข้อมู ล ความคิดเห็นโดยผ่านการพูดคุย เสวนา อภิปราย เสนอมุมมอง
ต่าง ๆ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน นาไปสู่การตัดสินใจเลือกแนวคิดที่เป็นประโยชน์สูงสุดและนาไปปฏิบัติ
5. การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) เป็นการคิดในภาพรวม โดยตระหนักถึงองค์ประกอบ
ย่อยที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกัน
การสร้างบุคลากรไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภ าพในการเรียนรู้
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

171

7

สมรรถนะของข้าราชการ “มืออาชีพ”
1. การทางานอย่าง “มืออาชีพ” หมายถึง ผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูงในงานที่ทา โดย
ทางานทุกครั้งจะทาได้บรรลุเป้าหมาย โอกาสที่จะล้มเหลว ผิดพลาดแทบจะไม่มี องค์ประกอบของมืออาชีพ
อย่างน้อย 3 ประการ
1.1 มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทา รู้หลักวิชา รู้เหตุรู้ผลที่ไปที่มาของเรื่องที่ทาอย่างรอบ
ด้านและสามารถคาดคะเนเพื่อหาทางแก้ไขได้กรณีที่มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
1.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถนี้จะเกิดขึ้น
ได้จากประสบการณ์ไหวพริบปฏิภาณจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษที่คนทั่วไปไม่มี
1.3 มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ สื่อสารทาความเข้าใจได้ดีมีการ
สนทนาที่สร้างสรรค์ รู้จักอดทน อดกลั้น เพื่อที่จะได้ทาผลงานที่ตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง
2. การทางานแบบเจ้าหน้าที่ชานาญการ (Knowledge worker) เนื่องจากบทบาทที่เปลี่ยนไปของ
ภาครัฐในยุคปัจจุบันที่กาลังเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบราชการใน
บทบาทใหม่ ซึ่งส่ ว นใหญ่เ ป็ น งานที่เกี่ย วข้องกั บเอกสารข้ อมูล จ าเป็น ต้องพัฒ นาความรู้ความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูล ฉะนั้นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการให้สามารถทางานอย่างมือ
อาชีพและมีความเชี่ยวชาญในโลกยุคข้อมูลข่าวสารซึ่งต้องการความสามารถเพิ่มอีกอย่างน้อย 3 เรื่อง
2.1 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้ทางานได้เบ็ดเสร็จ
ด้วยตนเอง เช่น รู้จักการใช้งานของโทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การติดต่อสื่อสารและนาเสนอผลงานได้เอง
2.2 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษากลางในการสื่อสาร และเป็นสื่อนาสู่แหล่งความรู้ที่สาคัญของโลกปัจจุบัน
2.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการรับทราบข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวทั่วโลก
ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
3. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 การพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จาแนกตามลักษณะเวลาการปฏิบัติงาน
3.1.1 ในขณะปฏิบัติงาน
1) การสอนงาน
2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1.2 นอกเวลาการปฏิบัติงาน
1) การฝึกอบรมในสถานที่ที่กาหนด การฝึกอบรมทางไกลที่หน่วยงานจัด
เองและหน่วยงานภายนอกจัด
2) การบรรยาย / เสวนา / เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา
4) การทัศนศึกษา / ดูงาน
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3.1.3 การพัฒนาด้วยตนเอง
1) การศึกษาต่อ
2) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3) การศึกษาจากเอกสาร / องค์ความรู้ใหม่ ๆ
4) แลกเปลี่ยนความรู้
5) ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
3.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคลหรื อเอกสาร นามาพัฒ นาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยแบ่งความรู้เป็น 2 ประเภท คือ
3.2.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือ การคิดเชิง
วิเคราะห์ ความรู้ประเภทนี้เรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม
3.2.2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม
ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ ความรู้ประเภทนี้
เรียกว่าความรู้แบบรูปธรรม
3.3 จัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศในองค์กรระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) เป็น
ทรัพยากรเพื่อการบริหารที่สาคัญขององค์กรยุคใหม่ เพราะระบบข้อมูลสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
องค์การ และการพัฒนาบุคลากรไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดทาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ เป็ น ฐานข้อ มูล ของครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาทุ กคน เพื่ อน าข้ อมู ล ไป
ประมวลผลและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
3.3.1 ชื่อ – สกุล
3.3.2 อายุ
3.3.3 ตาแหน่ง
3.3.4 สถานที่ปฏิบัติงาน
3.3.5 อายุราชการ
3.3.6 วุฒิ / วิชาเอก
3.3.7 วิทยฐานะ
3.3.8 ความรู้ความสามารถพิเศษ
3.3.9 การผ่านการอบรมสัมมนา
3.3.10 การได้รับความยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.3.11 ความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา
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3.4 การพัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานตาแหน่ง หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงาน มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ใน
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ ประกอบวิชาชีทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้ เกิด
คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการ
ที่มีคุณภาพ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบ
วิชาชีพ ในส่วนของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ได้กาหนดไว้ทั้งสาระความรู้และ
สมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะของบุคคลที่ทาให้พฤติกรรมการทางานมีประสิทธิภาพ และเป็น
คุณลักษณะที่สามารถวัดและประเมินได้ เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนี้
3.4.1 สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดทุกตาแหน่ง ซึ่ง
กาหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
1)การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
2)การบริการที่ดี
3)การพัฒนาตนเอง
4)การทางานเป็นทีม
5)จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4.2 สมรรถนะประจากลุ่มงาน/ประจาสายงาน
สมรรถนะประจากลุ่มงาน หรือ สมรรถนะประจาสายงาน คือ สมรรถนะที่กาหนด
เฉพาะสาหรับแต่ละกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริม
ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น โดยกาหนดกลุ่มงานตามลักษณะตามภารกิจ อานาจหน้าที่ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1)กลุ่มครูผู้สอนรวมทั้งพนักงานราชการและอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน
1.1) การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
1.1.1) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
1.1.2) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
1.1.3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
1.2) การพัฒนาหลักสูตร
1.2.1) สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
1.2.2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
1.2.3) สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
1.2.4) สามารถจัดทาหลักสูตร
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1.3) การจัดการเรียนรู้
1.3.1) สามารถนาประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรียนรูร้ ายภาคและตลอดภาค
1.3.2) สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
1.3.3) สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.3.4) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจาแนกระดับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล
1.3.5) สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน
1.3.6) สามารถจัดทาแผนการเรียนรู้
1.3.7) สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดทาแผนการสอนปฏิบัติการ
สอน ประเมินผลและปรับปรุง
1.3.8) สามารถจัดทาโครงงานทางวิชาการ
1.3.9) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
1.3.10) สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
1.4)จิตวิทยาสาหรับครู
1.4.1) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
1.4.2) สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
1.4.3) สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.4.4) สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
1.5) การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.5.1) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง
1.5.2) สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และหลักสูตร
1.5.3) สามารถจัดทารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
1.6) การบริหารจัดการในห้องเรียน
1.6.1) มีภาวะผู้นา
1.6.2) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
1.6.3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
1.6.4) สามารถในการประสานประโยชน์
1.6.5) สามารถนานวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
1.7) การวิจัยทางการศึกษา
1.7.1) สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.7.2) สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
1.7.3) สามารถทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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1.8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1.8.1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
1.8.2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดี
1.8.3) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
1.9) ความเป็นครู
1.9.1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
1.9.2) อดทนและรับผิดชอบ
1.9.3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นาทางวิชาการ
1.9.4) มีวิสัยทัศน์
1.9.5) มีศรัทธาในวิชาชีพครู
1.9.6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2) กลุ่มผู้บริหาร ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
2.1.1) สามารถนาความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา
2.1.2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษา
2.1.3) สามารถกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการศึกษา
2.1.4) สามารถจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและกาหนดภารกิจ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เหมาะสม
2.2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
2.2.1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทานโยบายการศึกษา
2.2.2) สามารถกาหนดนโยบาย วางแผนการดาเนินงานและประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา
2.2.3) สามารถจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี
คุ้มค่าต่อการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2.4) สามารถนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
2.2.5) สามารถติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
2.3) การบริหารจัดการศึกษาและการบริหารด้านวิชาการ
2.3.1) สามารถบริหารจัดการเรียนรู้
2.3.2) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.3.3) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
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2.3.4) สามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้
2.3.5) สามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.4) การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
2.4.1) สามารถจัดระบบงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2) สามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ
2.4.3) สามารถวางระบบงบประมาณและจัดการทรัพยากรภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.4) สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
2.5) การบริหารงานบุคคล
2.5.1) สามารถสรรหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน
2.5.2) สามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.5.3) สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.4) สามารถเสริมสร้างขวัญและกาลังใจสาหรับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
2.5.5) สามารถให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาการทางานให้แก่ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา
2.6) การบริหารกิจการนักเรียน
2.6.1) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
2.6.2) สามารถบริหารจัดการให้เกิดงานบริการผู้เรียน
2.6.3) สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
2.6.4) สามารถส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความ
สามัคคีในหมู่คณะ
2.7) การประกันคุณภาพการศึกษา
2.7.1) สามารถจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา/หน่วยงาน
2.7.2) สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/หน่วยงาน
2.7.3) สามารถจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
2.8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.8.1) สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2.8.2) สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
2.8.3) สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.9) การนิเทศการศึกษา
2.9.1) สามารถนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
2.9.2) สามารถพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
2.10) การพัฒนาหลักสูตรสามารถเป็นผู้นาในการพัฒนาหลักสูตรและกากับ ติดตาม
การจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและตามจาเป็นของท้องถิ่น
2.11) การวิจัยทางการศึกษาสามารถนากระบวนการทางการวิจัย การวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้
2.12) การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
2.12.1) สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา
2.12.2) สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน
2.12.3) สามารถใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์
2.12.4) สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมี
เป้าหมายในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
2.12.5) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
2.13) คุณธรรม จริยธรรมสาหรับผู้บริหารการศึกษา
2.13.1) เป็นผู้นาเชิงคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.13.2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.13.3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
3)กลุ่มศึกษานิเทศก์
3.1) การนิเทศการศึกษา
3.1.1) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้
3.1.2) สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การสอนและการบริหารจัดการศึกษา
3.1.3) สามารถประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ
การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1.4) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
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3.2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3.2.1) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและ
รายงานผลเพื่อจัดทานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา
3.2.2) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการ
วางแผนดาเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3.2.3) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3.3.1) สามารถให้คาแนะนา คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3.3.2) สามารถสาธิต แนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน
3.3.3) สามารถประเมินหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
3.4) การประกันคุณภาพการศึกษา
3.4.1) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทามาตรฐานและการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.4.2) สามารถนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
3.4.3) สามารถให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก
3.5) การบริหารจัดการการศึกษา
3.5.1) สามารถให้คาปรึกษา แนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของเจตนารมณ์ของการศึกษา
3.5.2) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3.5.3) สามารถบริการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3.6) การวิจัยทางการศึกษา
3.6.1) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการนากระบวนการวิจัยไปใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
3.6.2) สามารถให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.6.3) สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา
3.7) กลวิธีการถ่ายทอด ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ
3.7.1) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
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3.7.2) สามารถแนะนาและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3.7.3) สามารถนาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้
3.8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.8.1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนา
งานได้อย่างเหมาะสม
3.8.2) สามารถให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
3.9) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศ
3.9.1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.9.2) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
4) กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1) การคิดวิเคราะห์
4.2) การมองภาพองค์รวม
4.3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
4.4) การควบคุมตนเอง
4.5) ความถูกต้องของงาน
4.6) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
4.7) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
5) กลุ่มลูกจ้าง (นักการภารโรง พนักงานขับรถ อัตราจ้างในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและในสถานศึกษา)
5.1) การคิดวิเคราะห์
5.2) ความถูกต้องของงาน
5.3) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
5.4) จิตสานึกในการให้บริการ
3.5 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
การจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ โดยความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
3.6 การพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรใช้กระบวนการเชิงระบบ (Systematic Approach)
ประกอบด้วย1) ปัจจัยนาเข้า (Inputs) 2) กระบวนการพัฒนาครู (Process Development) 3) ผลลัพธ์
(Outputs)และ 4) ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factory)
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3.6.1 ปัจจัยนาเข้า (Inputs) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทข้อจากัด
ความต้องการพัฒนาของครู (Need Analysis) มาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนแนวโน้ม
อนาคตและยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายการพัฒนาที่เชื่อมโยงมาตรฐานตาแหน่ง การประเมินประสิทธิภาพ
และระบบวิทยฐานะใหม่ พร้อมประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้
3.6.2 กระบวนการพัฒนาครู (Process Development) การพัฒนาครูมุ่งการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Action Training Program) เน้นการบริหารสถานการณ์จริง เพื่อการพัฒนางานโดยใช้
หน่วยงานเป็นฐานการพัฒนา แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1) ระยะที่ 1 Train & Treatment เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญที่มุ่งการละลาย
พฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ บนหลัก “ระเบิดจากข้างใน : เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”และรับหลักการ ทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติ
2) ระยะที่ 2 Do & Development เป็นขั้นตอนลงมือปฏิบัติพัฒนาตนเองและงาน
ในสถานศึกษา พร้อมกระบวนการ Online PLC
3) ระยะที่ 3 Follow & Form Up เป็นขั้นตอนการนิเทศ กากับ ติดตาม(Coaching
and Monitoring) โดยทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนการบันทึกความก้าวหน้า
การพัฒนา
4) ระยะที่ 4 Show &Share เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ(PLC) และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผลงานที่เป็น Best Practice
3.6.3 ผลลัพธ์ (Outputs) ครูที่ผ่านการฝึกอบรมจะเกิดความรู้ ทักษะ และสามารถ
สร้างแบบแผนการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและนวัตกรรมสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพแห่งตน รองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่
Thailand 4.0
3.6.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factory) การพัฒนาครูจะบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องเสริมสร้างความพร้อมทั้งตัวผู้อบรม บรรยากาศ และวัฒนธรรม
องค์กร การเสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาครู โดยครูจะต้องมีภาวะผู้นา (Leadership)
มีแรงบันดาลใจบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบเสริมสร้างแรงจูงใจและ
เครือข่ายความร่วมมือ โดยกระบวนการ PLC
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ส่วนที่ 3
การหาความจาเป็น (Training Need) ในการพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร
การหาความจาเป็นในการพัฒนา เป็นการดาเนินการเพื่อกาหนดจุดประสงค์และระบุเป้าหมายของ
การพัฒนา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ หรือประเด็นอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร การประเมินหาความจาเป็นความต้องการ ต้อง
วิเคราะห์ประเมินความต้องการในระดับบุคคล ทีม และองค์กร ดังนี้
1. วิเคราะห์จากบทบาทภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง เพื่อกาหนดองค์ความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับปฏิบัติงาน ตามที่หน่วยงานกาหนด
2. วิ เคราะห์ ส ถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงหรือ แนวโน้มที่ จะเกิดขึ้น และจาเป็นที่ ห น่ว ยงานต้อ ง
ดาเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์นั้ น เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา นโยบาย
รัฐบาล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอื่นๆ เป็นต้น
3. การประเมินหาความจาเป็น ความต้องการจากตัวบุคลลากร ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลาย
วิธีการร่วมกัน ดังนี้
1) ใช้ผ ลการประเมิน สมรรถนะจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจา หรือส่ ว น
ราชการจะใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่ าวมาเป็นแนวทางการประเมินเพื่อกาหนด
ประเด็นการพัฒนาเป็นการเฉพาะ
2) การประเมินศักยภาพตนเองของบุคลากร หรือบุคลากรเสนอหรือรายงานด้วยตนเอง
3) การทาแบบทดสอบ
4) ผู้บังคับบัญชาให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนา หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการทํางานมากขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทํางานด้วยความสุข ด้วยการส่งเสริมอุดมการณ์และทําความเข้าใจกับภารกิจขององค์กร
โดยใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการดําเนินงาน เช่น จัดทําระบบสมรรถนะทุกตําแหน่งงาน
และนํ าสมรรถนะมาใช้ในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการวางแผนอัตรากําลั ง
วางแผนผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) การพัฒนาลูกจ้างให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการเป็น
เจ้าหน้าที่ขององค์กร จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) จัดทําแผนการพัฒนาสมรรถะที่มี
รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) และ
แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Action Plan : IAP) จัดทําแผนฝึกอบรมประจําปี สร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมการทํางานแบบพี่น้อง ความชื่อสัตย์ และความโปร่งใส ทบทวนและนํา ระบบการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานอย่างจริงจังทั้งประเมินผลงานและประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้าง ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การตัด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า งๆ พั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ สร้า งความผู ก พั น ต่อ องค์ ก ร ทบทวนการระบบการจ่ า ย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิ ตการทํางานของบุคลากร ด้วยการส่งเสริมบรรยากาศการทํางานแบบพี่น้อง
การสร้างทัศนคติเชิงบวก การบริหารจัดการความเครียด ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน
2. การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับ สูง เห็ นความสําคัญและเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ รับฟังและให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ หัวหน้างานต้องตระหนัก สนับสนุน กระตุ้นและติดตามการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน สํานักทรัพยากรบุคคลมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติ งานอย่างมือ
อาชีพ และการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
รูปแบบระบบการพัฒนา
ประเมินความจาเป็นในการพัฒนา สามารถแบ่งได้เป็น
1. วิเคราะห์เป้าหมายของหน่วยงาน (Organization Analysis) การพัฒนาเน้นที่ไหนของหน่วยงาน
และ ปัจจัยอะไรที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
2. วิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวิเคราะห์งานประกอบด้วยเรื่อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
คุณลักษณะอื่น ๆ เราจะอบรมเรื่องอะไรที่จะช่วยให้ บุคลากรทางานได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เป็น
การพัฒนาเพื่อพัฒนากระบวนการการทางาน
3. ตัวบุคลากร (Person Analysis) ใครควรได้รับการพัฒนา และ พัฒนาเรื่องอะไร โดยเราจะทราบ
ว่าใคร พัฒ นาเรื่ องอะไร เป็ น ผลจากการประเมินผลการปฏิบั ติงาน หรือ จากการประเมินสมรรถนะขี ด
ความสามารถ และ/หรือ เกิดจากความต้องการของบุคลากร
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนา
1. ระบุผลลัพธ์ของการพัฒนา
2. เชื่อมผลลัพธ์ที่ต้องการกับพฤติกรรมของบุคลากร
1) กาหนดสมรรถนะขีดความสามารถ (ความรู้ ทักษะ คุณภาพ และ ความรู้ที่เข้ากับผลลัพธ์ที่ต้องการ)
2) เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะที่มีปัญหาอันจะทาให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
a) ทักษะด้านไหนที่ต้องการเพื่อให้เป้าหมายสาเร็จ
b) ข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้การทางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
c) พฤติกรรมที่จะเป็นผลลบต่อความสาเร็จในงานที่ทาคืออะไร
3) บ่งชี้ความสามารถที่ต้องพัฒนา อันจาเป็นในงานนั้น ๆ สาเร็จได้
4) ประเมิ น สมรรถนะความสามารถในปั จ จุ บั น เปรี ย บเที ย บกั บ ความสามารถที่ ต้ อ งการ
การประเมินทาได้โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบทดสอบ แบบสารวจ ประเมินตนเอง สอบถาม
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สูตรในการหาความจาเป็นในการพัฒนา ดังนี้
N = P - STD
N = Need
ความจาเป็น
P = Performance
ผลงานที่เกิดขึ้น
STD = Standard
มาตรฐานที่กาหนด
เรียงลาดับความสาคัญของความจาเป็นในการพัฒนา
1. กาหนดเปอร์เซ็นต์ผู้ที่จาเป็นต้องอบรมในเรื่องขีดความสามารถ
2. พิจารณาความสาคัญของขีดความสามารถที่จะช่วยให้ภารกิจเป็นไปตามเป้าหมาย
3. รวมความจาเป็นเข้ากับความสาคัญแล้วจึงเรียงลาดับความสาคัญก่อนหลัง
ตัวอย่างแบบตรวจสอบการวิเคราะห์หาการพัฒนา
1. ทราบสิ่งที่หน่วยงานต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
2. ทราบว่าหน่วยงานเคยอบรม/พัฒนาเรื่องอะไรมาแล้ว
3. ความจาเป็นอะไรที่ต้องจัดการด้วยการพัฒนา
4. กระบวนการหรือขั้นตอนอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน
5. วิธีการอะไรที่มีเพื่อการพัฒนา
6. ใครที่ต้องพัฒนา
7. ใครที่ควรเป็นวิทยากร
8. หน่วยงานไหนให้การช่วยเหลือปัจจัยต่าง ๆ ในการพัฒนา
9. มีบุคลากรในหน่วยงานที่จะเป็นวิทยากรภายในหรือไม่
10. อะไรคือความรู้ ทักษะ และ ความสามารถ
11. ทบทวนบทบาทหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงาน
การวิเคราะห์ความจาเป็นและความต้องการ
1. จาแนกแยกแยะ ‘ความจาเป็น’ และ ‘ความต้องการ’ ออกจากกันโดยชัดเจน และระบุปัจจัยที่
สาคัญที่สุดเพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. เนื่องจาก ‘การพัฒนาบุคคล’ มิได้มีความหมายจากัดอยู่เพียงเฉพาะการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
การพัฒ นาบุ คคลที่ไ ด้ผ ลควรประกอบด้ ว ยกิจกรรมอันหลากหลาย เพื่อให้ ค นในองค์ก รได้เพิ่ม พูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆที่จาเป็นในงานตามความเหมาะสมของบุคคล และธรรมชาติของ
ความรู้ ค วามสามารถรายการที่ ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นานั้ น ๆ ศั ก ยภาพของคน (PeoplePotential)
จึงประกอบด้วยรายงานผลการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร ที่ให้ข้อเสนอแนะอันครอบคลุมทั้ง
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แนวทาง วิธีการ โครงการและกิจกรรมงานต่างๆ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม และรูปแบบการพัฒนาบุคลากร20
อื่นๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าการฝึกอบรมเพียงวิธีเดียวไม่อาจตอบโจทย์ขององค์กรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. คานึงถึงความคาดหวังและข้อจากัดที่มีอยู่ในองค์กร โดยจัดลาดับความสาคัญจาเป็นและเสนอแนะ
กิจ กรรมการพัฒ นาทั้ง ที่ให้ ผ ลในระยะสั้ น และระยะยาว อี กทั้ง อาจให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม ในการสร้า ง
บรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในงานอย่าง
ได้ผล
4. วัดระดับความจาเป็นในการพัฒนาของบุคลากรกลุ่มต่างๆ แต่มุ่งเน้นดาเนินการในกลุ่มที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนก่อนโดยเสนอแนะแนวทาง กิจกรรมการพัฒนาในประด็นที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาก่อน
จากนั้นจึงประเมินระดับความจาเป็นและเสนอแนะการดาเนินการในกลุ่มอื่นๆต่อไป
5. วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
เพื่อให้สนับสนุนส่งเสริมความจาเป็นในการพัฒนาได้จริงตามที่ได้ระบุไว้
เทคนิคในการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาเพื่อบุคลากร
ศึกษาเทคนิคในการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาเพื่อบุคลากร จากผลการปฏิบัติงาน สอบถาม
หัวหน้างาน ศึกษาจากมาตรการการปฏิบัติงาน อาทิ มาตรฐานงาน และ เป้าหมาย ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาจาก
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. การวัดผลงาน
3. การเข้า-ออก/หมุนเวียน
4. ความคับข้องใจ
5. ขาดลามาสาย
6. ผู้รับบริการตาหนิ
มั่นใจว่าการพัฒนามีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อส่งผลต่อ
องค์กร หากการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อ
• การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถที่ผิด
• อบรมผิดคน
• ใช้วิธีการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม
จึงขอสรุปว่าการวิเคราะห์การพัฒนา จะสามารถตอบคาถามต่อไปนี้ได้คือ
• การพัฒนาต้องการอะไร และ ทาไม
• ตรงไหนที่การพัฒนามีความจาเป็น
• ใครที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
• จะพัฒนาอย่างไร
• งบประมาณในการพัฒนาเท่าไหร่?
• ผลกระทบต่อธุรกิจคืออะไร?
หรือแบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ
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1. สิ่งที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน
2. มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ

21

1.การหาความจาเป็ นในการพัฒนา

ส่วนราชการหาความจาเป็ นในการพัฒนา

2.การวางแผนในการพัฒนา

หน่วยงาน

เจ้ าหน้ าที่

ผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี

หน่วยงาน

เจ้ าหน้ าที่

สรุปรายงานการดาเนิน

รายงานการดาเนินการตามแผน

การตามแผน 6/12 เดือน

6/12 เดือน

จัดทาแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาฯ

จัดทาแผนงานโครงการ/

4.การติดตามประเมินผลและการรายงานผล

จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล

สรุปรายงานผลการพัฒนาใน

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรใน

รอบ 6/12 เดือน

รอบ 6/12 เดือน

กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์

ติดตามประเมินผล IDP

จัดทาโครงการ/กิจกรรมหลักสูตร

จัดทาโครงการ/กิจกรรมการ

การพัฒนาที่เป็ นหลักสูตรกลาง

พัฒนาที่เป็ นหลักสูตรเฉพาะ

ระบบเผยแพร่
ความรู้

รวบรวมรายงาน/การประเมินผล

จัดทาโครงการ/กิจกรรมการ

การพัฒนา

พัฒนาที่เป็ นหลักสูตรเฉพาะ

3.การดาเนินการในการพัฒนา
ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรที่กาหนดตาม
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล

แผนภูมิกรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร
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ส่วนที่ 4
แนวทางการดาเนินการพัฒนาบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กาหนดแนวทางการดาเนินการตาม
นโยบายการพัฒนาบุคคล ดังนี้
1. จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เร่งรัดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความ
ตระหนัก และมีจิตสานึกในหน้าที่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีสมรรถนะที่จาเป็นในด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี และการใช้
ทักษะชีวิตอื่น ๆ
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เร่งรัดจัดระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาครูบรรจุ
ใหม่ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดทักษะความเป็นครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยจัดให้ครูเก่งครูดี
มาเป็นครูพี่เลี้ยงดูแลครูบรรจุใหม่ หรือจัดให้มีระบบสนับสนุนอื่น ๆ
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เครือข่ายการจัดความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 สถานศึกษาเร่งรัดจัดระบบการทางาน ระบบการนิเทศภายใน ปัจจัยและบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
ทางานของครูและมอบหมายภาระงานให้สอดคล้องกับวิชาเอก ความถนัด หรือความเชี่ยวชาญของครู
2.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ เ ข้ ม แข็ ง เอื้ อ ต่ อ การ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
3. จัดระบบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูในด้านการ
ผลิตและการใช้สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย รวมทั้งจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูที่มีผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ร่วมกันสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายกับ
หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน/เอกชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ส ถานศึกษาและครูใช้ประโยชน์ร่วมกันในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้พัฒนาห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
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4. จัดระบบการเสริมสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เป็นคนเก่ง คนดี มีจิตวิญญาณ รักและผูกพันต่อวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาบุคลากร
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานการจัดทาระบบแผนและประสานการพัฒนา
1.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจาเป็น (หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด (หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนากาลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากาลังคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาบุคลากร
แผนงาน/โครงการ
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
 การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
1.2 แผนงานการจัดทาระบบแผนและ
ประสานการพัฒนา
 การจัดแผนพัฒนาบุคลากร
(ID Plan)

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 จานวนครั้งการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง

 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านต่าง ๆ
เป็นประจา

 บุคลากรมีการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
รายบุคคล (ID Plan)

 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด

 หน่วยงานมีการหาความจาเป็น(Training Need)
และมีเอกสารแสดงขั้นตอนการหาความจาเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตน
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด

 จัดให้มีการหาความจาเป็น(Training Need)
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด

1.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ
ต่างๆ
 การจัดทาทะเบียนข้อมูลบุคลากรที่
ผ่านการพัฒนา

 มีการจัดทาทะเบียนข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการ
พัฒนา

โครงการพัฒนาบุคลากร

 บุคลากรในสังกัดมีพัฒนาตามความต้องการ

 มีการจัดทาข้อมูลบุคลากรศึกษาต่อ เพื่อ
รวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้บุคลากรให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ (Put the Right man
on the Right job)
 บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ ตาม
ความต้องการ

 การหาความจาเป็น (Training Need)
ในการพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
แผนงาน/โครงการ
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความ
จาเป็น (หลักสูตรจากหน่วยงานกลาง)

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา/จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ การให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ตามความจาเป็นและเป็น
ประโยชน์
 มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือให้ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทาเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน

รายละเอียดโครงการ
 จัดการฝึกอบรมสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ การให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
 จัดการฝึกอบรม สัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือให้ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทาเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ  มีการทาแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และการพัฒนาบุคลากร
 มีการส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้
มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
 มีการเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนาการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กร

รายละเอียดโครงการ
 จัดให้มีคณะทางานจัดทาระบบการบริหารความรู้
เพื่อให้การจัดทาระบบการจัดการความรู้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผล
 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผน
ดาเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือ
แหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือ
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
 บุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปัน
ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนา
ความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทาอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
4.1 แผนงานจัดการยุทธศาสตร์ด้านการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน การ หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมีวามก้าวหน้า
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ในวิชาชีพ
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง มีขวัญกาลังใจในการทางาน

รายละเอียดโครงการ
 มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ ประกอบคุณ
งามความดี และอุทิศตนเพื่อราชการ
 มีการสร้างขวัญกาลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครู
และบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยวิริยะอุตสาหะ
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ส่วนที่ 5
ขอบเขตและขั้นตอนในการพัฒนาบุคลากร
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ศึกษาวิเคราะห์ บริบทที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึ กษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒ นาการศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2564 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสานักงาน ก.ค.ศ. และ แผนกลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลพื้นฐานและผลการดาเนินงานที่ผ่านมาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
ให้ประเมินตนเอ พร้อมทั้งจัดทาแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกาหนด และเข้ารับ
การพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยหลักสูตรการพัฒนาต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ ด้านความเป็นครู และคุณลักษณะที่คาดหวัง
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสานักงาน รวมทั้ง
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. พัฒ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ส ามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสานักงานได้อย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาบุคลกรเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
4. พัฒ นาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงาน
5. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีขวัญกาลังใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร
โดยแนวทางในการพัฒนาบุ คลากรของสานั กงานดังกล่ าว ประกอบด้ว ย วิธีการหรือกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Activities) ที่หลากหลายซึ่งสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของ
สานักงานฯ ในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๑. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสานักงาน ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน โดยพิจารณาความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- บทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ของสานักงานฯ
- ยุทธศาสตร์ของชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งบุคลากรของสานักงานฯ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
- สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น สภาพการเมือง
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรคระบาด
เป็นต้น
๒. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ โดยดาเนินการ ดังนี้
และสมรรถนะของบุคลากรอย่าง
๑) ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา
สนับสนุนภารกิจของสานักงานได้
ภายในสานักงานฯ (In House Training) และส่งบุคลากรเข้ารับการ
อย่างมืออาชีพ
ฝึกอบรมกับภายนอกหน่วยงาน ในเรื่องที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในแต่ละตาแหน่งและระดับ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ (Functional Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร
(Management Competency)
๒) พัฒนาบุคลากรโดยเชื่อมโยงจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในส่วนของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์หา
วิธีการในการพัฒนา และนาผลการประเมินมาจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan:IDP) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม โดยใช้
วิธีการพัฒนาด้วย การฝึกอบรม (Training) หรือ การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่
การฝึกอบรม (Non-Training) เช่น การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ การสอน
งาน การให้คาปรึกษา การเป็นพี่เลี้ยง การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง เป็นต้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นไปตามความ
คาดหวังของสานักงานฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ดาเนินการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของสานักงานฯในบริบทเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น
การพัฒนาทักษะด้านภาษา เป็นต้น
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๓. พัฒนาบุคลกรเพื่อสนับสนุน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ดาเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่
ละสายงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีศักยภาพพร้อมในการเลื่อนสู่ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
๒. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการก้าวสู่ตาแหน่งผู้บริหาร
(Succession Plan) และการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่องดาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาทิเช่น ภาวะผู้นาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารที่ดี รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับให้พร้อมต่อการบริหารงานของสานักงานภายใต้บริบทแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management)ดาเนินการ
พัฒนาและจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management) เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและรักษาให้อยู่ปฏิบัติงานในองค์กร
๔. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ ๑. สนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนทุน
และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากร การศึกษาให้บุคลากรศึกษาต่อ รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพขึ้นมารองรับการขับเคลื่อนภารกิจ และ
ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานฯในอนาคต ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรม
สานักงานฯ
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างฐานความรู้ให้แก่องค์กรในระยะยาว
2. ศึกษาดูงานสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์มาปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้วยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน
๕. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมี
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมดาเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
ของบุคลากรเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
ประมวลจริยธรรมรวมทั้งยึดหลัก
เหมาะสม รวมทั้งการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตาม
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๒. เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นการปรับ
กระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
สานักงานฯ หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการยึดหลักธรรมา
ภิบาลในการปฏิบัติงาน
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีขวัญกาลังใจ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- จัดโครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
มีสุขภาพที่ดี มีความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร ได้ดาเนินการจัดทา
แผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรภายใน
สานักงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความสุขและความสมดุลในชีวิตการ
ทางาน มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มี
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันมีความภาคภูมิใจในองค์กรที่
ปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว
ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทางานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของสานักงานฯ รวมทั้ง การสร้าง
สัมพันธภาพและการทางานเป็นทีมระหว่างบุคลากรทุกระดับทุกสายงาน
๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อตนเองและองค์กร

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ได้นามาสู่การปฏิบัติ โดยการกาหนดโครงการและกิจกรรม
ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งในการดาเนินโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรจะประกอบด้วย การ
กาหนดวิธี การหรื อ กิจ กรรมการพัฒ นาบุ ค ลากรที่เ หมาะสมสอดคล้ อ งกับ วัตถุ ประสงค์ เพื่อ ให้ ก ารด าเนิ น
โครงการและกิจ กรรมเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงาน
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สรุปกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กระบวนการ
ที่สาคัญ

วิเคราะห์
ความจาเป็น
การพัฒนา
บุคลากร

กระบวนการย่อย
กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนา

ติดตามและ
ประเมินผล

ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาบุคลากร (Competency/Job Description/
สรุปผลการประเมินการพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์

วิเคราะห์ความจาเป็น
ในการพัฒนา

วิเคราะห์ความจาเป็นใน
การพัฒนาจากบุคลากร
และผู้บังคับบัญชา

ออกแบบการพัฒนา

กาหนดรูปแบบ/วิธีการ/
หลักสูตรที่จะพัฒนา

วางแผนดาเนินงาน

จัดทาสรุปแผนการพัฒนา
บุคลากรประจาปี

ดาเนินการพัฒนา
บุคลากร

จัดประชุมคณะทางานเพื่อ
มอบหมายการดาเนินงาน

วางแผนการ
พัฒนา

พัฒนา
บุคลากร

ขั้นตอน

ประเมินผลการพัฒนา

กาหนดระบบ วิธีการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร

นาข้อมูลเข้าระบบ
ฐานข้อมูล

บันทึกข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

วิเคราะห์ผลการประเมิน
สมรรนะในการพัฒนา
บุคลากร

วิเคราะห์ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการพัฒนา
บุคลากร

วางแผนการดาเนินการเพื่อจัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
จัดทาโครงการ/
กิจกรรม

จัดทา/ทบทวนหลักเกณฑ์
การพัฒนา

ขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม

จัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ
- แบบขั้นเรียน (ฝึกอบรม/สัมมนา และประชุมหารือ/เสวนา)
- แบบนอกชั้นเรียน (KM/KS/Online Self Learning)

ติดตามประเมินผลระหว่างการ
ดาเนินการพัฒนาบุคลากร

จัดลาดับความสาคัญใน
การพัฒนา

กระบวนการงานพัฒนา
นอกแผน (ทุน)

ประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าหลังการพัฒนาบุคลากร
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บทที่ 6
โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน

แผนพัฒนาบุคลากรสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 นําไปสู่การปฏิบัติโดยการกําหนดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
ซึ่งมีก ารบู รณาการโครงการที่เ กี่ยวข้ องกั บการพัฒ นาบุ คลากรที่ ได้รับ การจัด สรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบั ติราชการของสํา นั กงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และกิ จกรรมเพื่อขั บเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรที่ได้บูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณงบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

ผู้รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
นางศิรประภา เซงเถียร
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
นางสาวสุดา แมเราะ
โครงการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาสู โรงเรี ย น นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
คุณภาพ
นางสาวดรุณี จันทรแกว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิด นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
เชิงคานวณโดยใชเกมเปนฐาน (GAME–
นางสาวรอซีดะ เฮ็ง
ASELEARNING : GBL)
โครงการการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
เปนฐาน (Project-Based Learning : PBL) นางสาวนะดา ศศิรพา
โครงการการพัฒนาโรงเรีย นขยายโอกาส สงเสริมการจัดการศึกษา/
ทางการศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู้ นางสาวรอบียะห มะอับดง
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพโรงเรี ย นใน
โครงการตามพระราชดาริและโรงเรียนราช
ประชานุเคราะหฯ
โครงการสรางการรับ รู สื่อ สารการประชา
สัมพันธเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการดาเนินการ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู
ภาษาไทย ชุดเสริมทักษะภาษาไทย
อบรมเชิงปฏิบั ติก ารพัฒนาสื่อภาษาไทยและทักษะการคิด
สาหรับครูผูสอนระดับปฐมวัย
พัฒ นาครู ผู ส อนใหมี คุณ ภาพไดมาตรฐานการศึก ษา เพื่ อ
พัฒนาสถานศึกษาเปนโรงเรียนคุณภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณโดยใชเกม
เปนฐาน (GAME-BASED LEARNING : GBL)
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู บริหารโรงเรียน
และครูเพื่อ พัฒนาองคความรู ทางดานวิชาการและทัก ษะ
อาชีพ

สงเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวกัญญาภัทร ศรีชวย
สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/
นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ

อบรมปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ปฏิ บั ติ ง านด าน
ประชาสัมพันธและเครือขายประชาสัมพันธ ในการผลิตและ
เผยแพรประชาสัม พั น ธสรางการรั บ รู ข อมู ล ขาวสารของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์
นางสาวเรวดี เสนแกว
ช่อ งทางออนไลน์ จ านวน 8 หลัก สูตร คือ ด้ า นหลักสูตร,
ด้านการจัดการเรีย นการสอน, ด้านการวัดผล ประเมินผล,
ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยีม, ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา,
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู, ด้านทักษะ
ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร, การพั ฒ นาตนเองในวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
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2. โครงการและกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่ อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่กาหนดขึ้น ดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ แล้ว ยังได้พิจารณากาหนดโครงการและกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง
และยึ ด โยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม บทภายใต ยุ ท ธศาสตร์ และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ซึ่ ง
นอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จะไดรับจัดสรรจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการดาเนินการบริหารจัดการสานักงานและพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วส านักงานฯ จะต้องมีการดาเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ขับเคลื่อนให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามกลยุทธ์แผนงานและตัวชี้วัดที่กาหนดให้ส่วนราชการสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ดาเนิ นการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรมที่สานักงานฯ
จะต้องดาเนินการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
โครงการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
ปฐมวัย
นางสาวสุดา แมเร๊าะ

แผนการดาเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้าและอากาศทดแทนให้ครูผู้
เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม
โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
โครงการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/ พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้สามารถบูรณาการ
ประถม
นางสาวรอซีด๊ะ เฮ็ง
การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า / พัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทาแบบรายงาน
จั ด ท าและตรวจสอบแบบรายงาน นางสาวปรานอม นงรัตน์
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักแกนกลางการ
ผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/ การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
คุณธรรม สพฐ. เพื่อการส่งเสริม “โครงงานคุณธรรมในโรงเรียนที่
ยั่งยืน”
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการโรงเรี ย น
และธ รรมาภิ บ า ลในสถ านศึ ก ษ า นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
คุณธรรม สพฐ. เพื่อการส่งเสริม “โครงงานคุณธรรมในโรงเรียนที่
“ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียน
ยั่งยืน”
สุจริต)
โครงการสร างความรู ความเข าใจ สงเสริมการจัดการศึกษา/
อบรมการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทา
เกี่ย วกับแนวปฏิบัติการจัดทาเอกสาร นางสาวอรสุธี คงมา
เอกสารหลักฐานการศึกษา ใหแกครูวัดผลและงานทะเบียนของ
หลักฐานทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมการจัดการศึกษา/
เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้ าใจคุณลักษณะ 5 ประการ (วิถีชีวิต)
และธรรมภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกัน นางสาวกัญญาภัทร ศรีชวย
คือทักษะการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง และมีจิต
การทุจ ริต ” (โครงการโรงเรียนสุจ ริต)
สาธารณะ
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
จัดการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อานวยการ/
พัฒนาบุคลากรในสานักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
และธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/ ครู ผู้ส อนวิ ทยาการค านวณ ระดั บ ประถมศึก ษาที่ 1 ถึ ง ระดั บ
วิทยาการคานวณ ปีงบประมาณ 2564 นางสาวรอซีด๊ะ เฮ็ง
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ในสั งกัด มีความรู้ความเข้ า ใจและสามารถ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณได้อย่างมีคุณภาพ
กิ จ ก รรม ป ระเมิ น สั ม ฤ ทธิ์ ผ ลก า ร บุคคล/
จัดการประชุมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา ใน นางวนิดา อักษรถึง
การศึ ก ษา ในต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
ตาแหน่ง รองผู้อ านวยการส านัก งาน
การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
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33
3. การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร มีการกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ของการดําเนิน โครงการ
รวมทั้ ง กรอบระยะเวลาในการดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจน เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม/เร่ ง รั ด
การปฏิบัติงานให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวัดผลความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนฯ พิจารณาจาก
1. ดําเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแต่ละโครงการภายใน
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผลผลิ ต ของโครงการ พิ จ ารณาจากเป้ า หมายตามตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ของแต่ ล ะโครงการ
3. ผลลัพธ์ของโครงการ พิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ
ทั้ ง นี้ โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนผู้เข้าร่วม/ระยะเวลาการ
ดําเนินการของโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความเหมาะสม
ขั้นตอนการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
องค์ประกอบ 1

องค์ประกอบ 2

องค์ประกอบ 3

1.ทรัพยากรที่ใช้
(Input)

2.กิจกรรม (Process)

3.ผลผลิต
(Output)

1.1 บุคลากรที่
รับผิดชอบด้านต่างๆ

1.2 งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ

1.3เวลาที่ใช้เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้

2.1 พัฒนาสมรรถนะจาเป็นพื้นฐาน
(Intrinsic Competency)
2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์
(Strategy-Oriented
Competency)
2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหน่วยงาน
(Routine-Oriented Competency)

2.4 ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรมเพื่อให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้
(Proactive Personnel Development Plan)

3.1 บุคลากรเก่งคิด(รู้วิธีคิด
คิดเป็น มีจิตสานึกที่ดี และ
มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี
3.2 บุคลากรเก่ง(เข้าใจตนเอง
เข้าใจคนอื่น รู้วิธีทางานและอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
และมุ่งมั่นที่จะรักคนอื่น รัก
องค์กร)
3.3 บุคลากรเก่งงาน (มีความรู้
และทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล)

องค์ประกอบ 4
4.ผลลัพธ์
(Outcome)

4.1บุคลากรมีจิตสานึก
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
สมรรถนะทีส่ ามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจได้

องค์ประกอบ 5
5.ผลลัพธ์สุดท้าย
(End Outcome)

5.1บุคลากรเชื่อมั่น
และศรัทธาในการ
บริหารงาน

5.2 ได้รับความร่วมมือ
ในการบริหารงานจาก
บุคลากร

5.3 สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน

2.5 ศึกษาแนวโน้นปัญหาและวัตกรรมเพื่อให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้
(Proactive Personnel Development
Plan)
2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร
(Driving Mechanism of Personnel
Development Plan)

องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors)

องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors)
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คณะทำงำน
ที่ปรึกษา
1. นายนิตย์
2. นายนุกูล

3.
4.
5.
6.

พรหมประสิทธิ์
ชูนุ้ย

นายสราวุธ
ยอดรักษ์
นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม
นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
นายวันชัย
ปานสาลี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
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ผู้จัดทำ
1. นางสาวทองกร เตชปัญโย
2. นางสาวเรวดี เสนแก้ว
3. นางวนิดา
อักษรถึง
4. นางนิภา
ศรีสุรรณวิเชียร
5. นางสาวอรทิพย์ ชูขาว
6. นางสาวมัลลิกา ดำละเอียด
7. นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ
8. นายอำนาจ
ถาวรศรี
9. นายชิตพล
ดาแก้ว
10. นายธีระพันธ์ คงพริก
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13. นายนฤพนธ์ เพ็ชรแก้ว

ผู้อำนายการกลุ่มบริหารบุคคล
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นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
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