
 

 

 



 

 

 

ค ำน ำ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ในงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

ขอขอบคุณ คณะท างาน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการการด าเนินงาน  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการศึกษา และผู้มารับ
บริการ ในการน าข้อมูลไปใช้ และ เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เห็นภาพความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ของการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2                                                                                                                                      

มิถุนายน 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒   

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา  สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
        กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ onsite  
2. ด าเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ  ระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม – 2  มิถุนายน  2565 
3. สถานที่จัดโครงการ  1.  หอ้งประชุมโรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
                            2.   ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกจันทบุรี เขต 1 
4. ลักษณะโครงการ     4.1         ใหม ่          ตอ่เนื่อง 

     4.2         แก้ปัญหา/ปรับปรุง          พัฒนา       นโยบาย 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 

              5.1 เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21                     

          5.2 เพ่ืออบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นใน 
ความถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
           5.3 เพ่ืออบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ      
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

6. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
      (✓ ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
       (    ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
       (    ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
       (    ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ ากว่า ร้อยละ 60 )   
กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น) 
7. เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานแบบ onsite  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานภายใน 
สพป.มค.2  จ านวน 75 คน 

        

 (     ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 ( ✓ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (     ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (     ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่         
ในศตวรรษท่ี 21                     
2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี    
มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระ
ยุคลบาท 
3. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

(✓) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

8. ผลการด าเนินการ งาน / โครงการ 
           8.1 ระยะเวลาด าเนินการ 

(✓) ตรงตามท่ีก าหนดในแผน (   ) เร็วกว่าที่ก าหนดในแผน (   ) ช้ากว่าที่ก าหนดในแผน 
           8.2 สถานที่ที่ใช้ด าเนินการมีความเหมาะสม 

(✓) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 
           8.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง 

(✓) เหมาะสม 
(   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ ................................................................................................. 

           8.4 จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
(✓) มีเพียงพอ 
(   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ................................................................            

 8.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
(✓) ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

           8.6 จ านวนของบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน 
(  ) มากเกินไป    (✓) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 
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           8.7 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
         (✓) ได้รับความร่วมมือดีมาก     
         (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร 

       (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย32 
           8.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  8.8.1 เสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
  8.8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  8.8.3 แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 
          อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอ้งประชุมโรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท อ าเภอท่าใหม่  
                             จังหวัดจันทบุรี และศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกจันทบุรี เขต 1 
  8.8.4 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ตามก าหนด 

 8.9 การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (..........390,000...........บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (.......387,500.......บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (.....................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 5 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 5 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 6 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 6 (..............................บาท) 

สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน    2,500   บาท 

งบประมาณไม่เพียงพอ  -มีเพียงพอ- 

ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ  - 

9. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 - ไม่มี - 

(   ) 9.1 งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 
(   ) 9.2 งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาที่ระบุไว้ในแผน 
(   ) 9.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
(  ) 9.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน /โครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
(   ) 9.5 กิจกรรมของงาน / โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ 

        ได้แก่กิจกรรม...................................-......................................................................... 
        สาเหตุเพราะ..................................-............................................................................ 
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(   ) 9.6 ขั้นตอนการเบิกเงินงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ ล่าช้าหรือไม่ได้ตรงตามแผน สาเหตุเพราะใบแจ้ง 

การช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้มาล่าช้ากว่าที่ก าหนด - 
(   ) 9.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการด าเนินงาน / โครงการ 

  - ไม่มี -  
      9.8 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินการงาน / โครงการต่อ ๆ ไป 
   - ไม่มี - 

10. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
10.1 บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21                     
          10.2 บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
           10.3 บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

          10.4 บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ 
11. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
  11.1 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
            11.2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
            11.3 เสริมแรงจูงใจในการพัฒนางาน  เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนางาน  
 
12. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินการ                                  -ไม่มี- 

13. ข้อเสนอเพื่อพัฒนาภารกิจของกลุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         -ไม่มี- 

 

             (ลงชื่อ)       ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                      (นางนันทเนตร  ปะวะเส) 
                                               นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
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โครงการ   “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                    ขององค์กร”  
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนงาน   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ  390,000  บาท  แหล่งงบประมาณ  งบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 – กันยายน 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       
 1.   นางนันทเนตร    ปะวะเส    นักทรัพยากรบุคคล 

 2.    นายณวัฒน์   จันทเขต       ศึกษานิเทศก์             

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
           ในศตวรรษที่ 21 

                (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคม
อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  และยังมีการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร  เป็น
โครงการที่มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบ
การศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วนี้ด้วย  โดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะ    ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
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   สมรรถนะหลัก (Core Competency)  5 ประการ ได้แก ่

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
  2. การบริการทีดี่ 
  3. การพัฒนาตนเอง 

4. การท างานเป็นทีม 
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 สมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency)  6 ประการ  ได้แก่ 
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2. การพัฒนาผู้เรียน 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
5. ภาวะผู้น า 
6. การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ไขปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  โครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินตนเอง      
เป็นการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร    
ทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา      
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2  : การบริหารและจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารด้านการบริหารงานบุคคล  ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 :         
การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และมาตรฐานที่ 3 :  

-7- 
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประเด็นการพิจารณาที่  : ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติขึ้นไป 



 

 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
                       ประเด็นการปฏิรูป   การพัฒนาวิชาชีพครู 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบวิชาชีพครู 
  3) กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ    
ที่ 21 

  4) เป้าหมายกิจกรรม   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม   
ในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี  1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นเก่งท่ีมีทักษะ ความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียงและมีความเป็นไทย 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน    
ที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย          
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้าง      
จิตสาธารณะ  และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 1.5  แผนระดับที่ 3  

1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

             1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
   จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้ง 
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
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  1.2  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
มีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

   - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวง 
ศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสามรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 

                  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาชีพครู ให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์วิชาชีพครูให้ลึกซึ้ง มีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้ดี รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal)  
   3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของแต่ละ
บุคคล ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการใช้สื่อการเรียนรู้ สมัยใหม่ท่ีเน้นการเรียนรู้
เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์ การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการ
นิเทศการศกึษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) 
   3.3 พัฒนาระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (PLC & CPD) โดยมีการพัฒนารายบุคคล ผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู ผ่านศูนย์การพัฒนาศักยภาพรายบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (HCEC)  
   3.4 พัฒนาระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
              2.1  หลักการและเหตุผล   

          ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคต
ที่ยั่งยืน และตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ก าหนดนโยบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส         
3) ด้านคุณภาพ  4) ด้านประสิทธิภาพ 

  บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้คนไทย  เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 บุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ และสอดคล้องกับสมรรถนะของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามสาย
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21       

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว  เป็นบทบาทหน้าที่ ทั้งหน่วยงานในระดับนโยบายและ 
ระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 และบรรลุตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21                     
          2.2.2 เพ่ืออบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นใน 

ความถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
           2.2.3 เพ่ืออบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ      
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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  2.3  เป้าหมาย 

         กลุ่มเป้าหมาย  คือ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน  สพป.มค.2  จ าวน 75 คน 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21                     
                    2) บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
                      3) บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษท่ี 21                     
                    2) บุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
        3) บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

          1) ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21                     

        2) ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง 
ชอบธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
                     3) ร้อยละ 90 บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

1) บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษท่ี 21                     

                    2) บุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

        3) บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
หน้าที่ราชการ 

 
 
 
 
 



 

 

-11- 
 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21                     
          2.6.2 บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
           2.6.3 บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
  2.7.2 สถานศึกษา  

                     2.7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1  เมษายน 2565 – 30  กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       2.9.1 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  390,000 บาท  (สามแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
1. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา     

ดูงานบุคลากรทางการศึกษา        
ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.มค.2. 

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2565 

กลุ่มพัฒนาครูฯ หอประชุม สพป.มค.2/ 
หน่วยงานภายนอก 
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   งบประมาณ 390,000 บาท   โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมำณ  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ภายใน สพป.มค.2  (3 วัน 2 คืน) 

      

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (75 คน x 50 บาท x 4 มื้อ)      

 15,000  15,000   

 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
     (75 คน x 350 บาท x 3 มื้อ)      

 78,750  78,750   

 1.3 ค่าอาหารเย็น 
     (75 คน x 400 บาท x 2 มื้อ)      

 60,000  60,000   

 1.4 ค่าท่ีพัก (75 คน x 600 บาท x 2 
คืน) 

 90,000  90,000   

 1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง  (75 คน x 80 บาท)       6,000  6,000   

 1.6 ค่าสมนาคุณวิทยากร  
     -บรรยาย (12 ชม.x 600 บาท) 
     -ฝึกปฏิบัติ วิทยากรประจ ากลุ่ม  
5 คน (6 ชม.x 600 บาท x 5 คน) 

 
7,200 

 
18,000 

 
 

 25,200   

 1.7 ค่าพาหนะ  100,000  100,000   

 1.8 ค่าวัสดุฝึกอบรม 
    -เอกสารประกอบการบรรยาย,ป้าย
โครงการ, เกียรติบัตร,เอกสารรสรุปราย
งานโครงการและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

  15,050 15,050   

 รวม 25,200 349,750 15,050 390,000   

 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานบุคลากร              
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน สพท. 

  390,000   

รวม  - 390,000 -  

 

 
ลงชื่อ                                        ผู้เสนอโครงการ            

                 (นางนันทเนตร   ปะวะเส)                                       
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 
ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 

 (นางสาวละมุล  อนุสัตย์) 
          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
ลงชื่อ                                        ผู้รับรองโครงการ 
            (นายเอกศักดิ์   จันทะกา) 

       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
 

   ค าสั่ง    (  ✓  )  อนุมัติ 
 
 

                    ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายสุชาติ   พุทธลา)                                      
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
ณ โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

วันที่ 1 มิถุนายน 2565  
ณ โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565  
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
          1. นายสชุาติ   พุทธลา   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

          2. นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

          3. นายเอกศักดิ์ จันทะกา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

          4. นายวิทยา  นนท์นภา    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2                                   
 

      
    คณะท างาน 

1. นางนันทเนตร   ปะวะเส     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. นางสาวอรุณนี  ศรีเจริญ     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

3. สิบเอกเฉลิมชัย  อนุสัตย์      ลูกจ้างชั่วคราว 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

ค ำน ำ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ได้จัดท าข้ึนเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผน   
ปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

ขอขอบคุณ คณะท างาน ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ     
เป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลในการท ารายงานผลการด าเนินงาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการน าข้อมูลไปใช้ และเป็นข้อมูลที่สะท้อน  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เห็นภาพความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและ
วางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2                                                                                                                                      

มิถุนายน 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

สารบัญ 
 

        เร่ือง            หน้า 
           รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ……………………………………… 1-5  

“โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ                                                     
และประสิทธิผลขององค์กร” 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒   

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
        กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร“ฐานสมรรถนะ” และรูปแบบการ 
                    จดัการเรียนรู้เชิงรุก  (Active  Learning)  ด้วยระบบ onsite และระบบ online 

2. ด าเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤษภาคม  2565 
3. สถานที่จัดโครงการ  หอประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
4. ลักษณะโครงการ     4.1         ใหม ่          ตอ่เนื่อง 

     4.2         แก้ปัญหา/ปรับปรุง          พัฒนา       นโยบาย 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 

              5.1 เพื่ออบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอนและการจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             

               5.2 เพ่ืออบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             

          5.3 เพื่ออบรมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
            5.4 เพื่ออบรมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ        
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
      (✓ ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
       (    ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
       (    ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
       (    ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ ากว่า ร้อยละ 60 )   
กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  (ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น) 
7. เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.  อบรมเชิงปฏิบัติการ  onsite  จ านวน 130 คน 

      1.1 ครูผู้ช่วย  จ านวน  85  คน 
      1.2. ครูโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
           จ านวน 45 คน 

 2. ลงทะเบียนเข้าอบรมระบบ online จ านวน     
       825  คน 

 (      ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 ( ✓ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (     ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (     ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

 

 

 



 

 

-2- 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ      
มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21             
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นในความ 
ถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกใน
การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  มีขวัญ ก าลังใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

(✓) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

8. ผลการด าเนินการ งาน / โครงการ 
           8.1 ระยะเวลาด าเนินการ 

(✓) ตรงตามท่ีก าหนดในแผน (   ) เร็วกว่าที่ก าหนดในแผน (   ) ช้ากว่าที่ก าหนดในแผน 
           8.2 สถานที่ที่ใช้ด าเนินการมีความเหมาะสม 

(✓) มาก                 (   ) ปานกลาง             (   ) น้อย 
           8.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง 

(✓) เหมาะสม 
(   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ .................................................................................................  
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           8.4 จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 

(✓) มีเพียงพอ 
(   ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ................................................................           

 8.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
(✓) ดีมาก        (   ) พอใช้               (   ) ต้องปรับปรุง 

           8.6 จ านวนของบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน 
(  ) มากเกินไป    (✓) เพียงพอ         (   ) น้อยเกินไป 

           8.7 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
         (✓) ได้รับความร่วมมือดีมาก     
         (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร 

       (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย32 
           8.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  8.8.1 เสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
  8.8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  8.8.3 แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่  2 – 3 พฤษภาคม 2565 
         ณ หอประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

  8.8.4 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามก าหนด 

 8.9 การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (............73,000..........บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (.......115,000.......บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (.....................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 5 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 5 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 6 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 6 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 7 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 7 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 8 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 8 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 9 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 9 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 10 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 10 (..............................บาท) 

สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน     -   บาท 
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งบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก  เพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ในกิจกรรมที่ 1 เพื่อให้ครูที่มีความสนใจ
และมีความต้องการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพและเกิดห้องเรียน
คุณภาพ 

ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ  สามารถน างบประมาณจากกิจกรรมอ่ืนมาใช้จ่ายได้ เนื่องจากจัดตั้งงบประมาณ
ในโครงการไว้เพียงพอและขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 - ไม่มี - 

(   ) 9.1 งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 
(   ) 9.2 งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาที่ระบุไว้ในแผน 
(   ) 9.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
(  ) 9.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน /โครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
(   ) 9.5 กิจกรรมของงาน / โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ 

        ได้แก่กิจกรรม...................................-......................................................................... 
        สาเหตุเพราะ..................................-............................................................................ 

 (  ) 9.6 ขั้นตอนการเบิกเงินงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ ล่าช้าหรือไม่ได้ตรงตามแผน สาเหตุเพราะใบแจ้ง 
การช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้มาล่าช้ากว่าที่ก าหนด  

(   ) 9.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการด าเนินงาน / โครงการ 
  - ไม่มี -  

      9.8 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินการงาน / โครงการต่อ ๆ ไป 
   - ไม่มี - 

10. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ 

จัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
              10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล้อง 

กับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
                       10.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม      
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
                        10.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ   
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

             10.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ ก าลังใจ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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11. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
  11.1 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            11.2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
            11.3 เสริมแรงจูงใจในการพัฒนางาน  เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนางาน  
 
12. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินการ                                  -ไม่มี- 

13. ข้อเสนอเพื่อพัฒนาภารกิจของกลุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         -ไม่มี- 

 

             (ลงชื่อ)       ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                      (นางนันทเนตร  ปะวะเส) 
                                               นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
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โครงการ   “พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                    ขององค์กร” 

สนองนโยบายระดับ สพฐ. ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนงาน   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ  293,060  บาท  แหล่งงบประมาณ  งบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 – กันยายน 2565 

หน่วยงานรับผิดชอบ      กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป. มหาสารคาม เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล   นางนันทเนตร    ปะวะเส                    โทรศัพท์     065 392 4741 

โทรสาร. 043-798043                                             E-mail     nantanate.ita@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
           ในศตวรรษที่ 21 
                (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคม
อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  และยังมีการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 โครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร  เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนใน
สังคม ระบบการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ทั้ง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ด้วย  โดยการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีจรรยาบรรณ 
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ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
   สมรรถนะหลัก (Core Competency)  5 ประการ ได้แก ่
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
  2. การบริการที่ดี 
  3. การพัฒนาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 สมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency)  6 ประการ  ได้แก่ 
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2. การพัฒนาผู้เรียน 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
5. ภาวะผู้น า 
6. การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ไขปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  โครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น และ 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นมาตรฐานในการ
ประเมินตนเองเป็นการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร เป็นอีกแนวทางหนึ่ง        
ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายด้านคุณภาพและ 
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จุดเน้นที่ 5 การจัดอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานพร้อมส่งเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และตามตัวบ่งชี้         
ในมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2  : การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารด้านการบริหารงานบุคคล  ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 : การพัฒนาส่งเสริม ยกย่อง           
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา    สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และมาตรฐานที่ 3 : สัมฤทธิผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเด็นการพิจารณา    
ที่  : ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
                       ประเด็นการปฏิรูป   การพัฒนาวิชาชีพครู 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบวิชาชีพครู 
  3) กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ    
ที่ 21 

  4) เป้าหมายกิจกรรม   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม   
ในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี  1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นเก่งท่ีมีทักษะ ความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียงและมีความเป็นไทย 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน    
ที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
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  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย          
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้าง      
จิตสาธารณะ  และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 1.5  แผนระดับที่ 3  

1. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
             1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
   จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้ง 
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
  1.2  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
มีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

   - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวง 
ศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสามรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 

                  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาชีพครู ให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์วิชาชีพครูให้ลึกซึ้ง มีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้ดี รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal)  
   3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของแต่ละ
บุคคล ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการใช้สื่อการเรียนรู้ สมัยใหม่ท่ีเน้นการเรียนรู้
เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์ การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการ
นิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) 
   3.3 พัฒนาระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (PLC & CPD) โดยมีการพัฒนารายบุคคล ผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู ผ่านศูนย์การพัฒนาศักยภาพรายบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (HCEC)  
 

 



 

 

-10- 

   3.4 พัฒนาระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
              2.1  หลักการและเหตุผล   
          ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน และ
ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 – พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส         3) ด้าน
คุณภาพ  4) ด้านประสิทธิภาพ 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้คนไทย     
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตนเอง โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
และสอดคล้องกับสมรรถนะของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21       
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว  เป็นบทบาทหน้าที่ ทั้งหน่วยงานในระดับ 
นโยบายและระดับปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษท่ี 21 และบรรลุตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา          
สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร  
          2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่ออบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอนและการจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             
                2.2.2 เพ่ืออบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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            2.2.3 เพ่ืออบรมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
           2.2.4 เพ่ืออบรมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ    
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
           2.2.5 เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 2.3  เป้าหมาย 

         กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  2,000  คน   ประกอบด้วย 
2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู                จ านวน    1,640    คน 
2.3.2 ครูผู้ช่วย                      จ านวน        85    คน 

2.3.3 ธุรการโรงเรียน               จ านวน      195    คน 
2.3.4 บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน  สพป.มค.2  จ าวน  80  คน 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการ 

สอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             
                  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีสมรรถนะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             
             3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความ 
ถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
            4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
           5)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีขวัญ ก าลังใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนและการจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             
                 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             
           3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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          5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเกิดขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

                       1) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนและการจัดการสอน 
แบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
          2) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             
               3) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น  
ในความถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
       4) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
              5) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ  
ก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

                         1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ 
การจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
                        2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
                        4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
                 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเกิดขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ 
จัดการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
              2.6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล้อง 
กับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
                       2.6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม      
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
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                        2.6.4 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ   
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
             2.6.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ ก าลังใจ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
  2.7.2 นักเรียน  สถานศึกษา  
                     2.7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1  มกราคม 2565 – 30  กันยายน 2565 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

          วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  293,060  บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสามพันหกสิบบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย มีนาคม 2565  กลุ่มพัฒนาครูฯ หอประชุม สพป.มค.2 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน มีนาคม 2565  กลุ่มพัฒนาครูฯ หอประชุม สพป.มค.2 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา     
ดูงานบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.มค.2. 

มิถุนายน 2565 กลุ่มพัฒนาครูฯ หอประชุม สพป.มค.2/ 
หน่วยงานภายนอก 

4. อบรม/ประชุม/ส่งเสริมสนับสนุน 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 4.1 จัดอบรม จัดประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4.2 จัดประชุมคณะกรรมการ  
4.3 การสรรหา คัดเลือกและประเมิน   
ผลงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้มผีลงานดเีด่น 
4.4 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ      
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรกฎาคม - กันยายน 
2565 

กลุ่มพัฒนาครูฯ หอประชุม สพป.มค.2 
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 293,060 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมำณ  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย (2 วัน)       
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(85 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

 11,900  11,900   

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
(85 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 

 20,400  20,400   

1.3 ค่าสมนาคณุวิทยากร 
-บรรยาย (6 ชม.x 600 บาท) 
-ฝึกปฏิบัติ วิทยากรประจ ากลุม่ 8 คน 
 (6 ชม.x 600 บาท x 8 คน) 

 
3,600 

 
28,800 

  32,400 
 

  

1.4 ค่าวัสดฝุึกอบรม 
-คู่มือ,เอกสารประกอบการบรรยาย,ป้าย
โครงการ, เกยีรติบตัร,เอกสารรสรปุรายงาน
โครงการและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

  8,300 8,300   

รวม 32,400 32,300 8,300 73,000   
2. อบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน (1 วัน)       

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (193 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 13,510  13,510   

2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
      (193 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 23,160  23,160   

2.3 ค่าสมนาคณุวิทยากร 
- บรรยาย (4 ชม.x 600 บาท) 
- ฝึกปฏิบัติ วิทยากรประจ ากลุ่ม 3 คน 
       (2 ชม.x 600 บาท x 3 คน) 

 
2,400 

 
3,600 

  6,000   

2.4 ค่าวัสดุฝึกอบรม 
    -เอกสารประกอบการบรรยาย,ป้าย
โครงการ,เกียรติบัตร,เอกสารรสรปุรายงาน
โครงการและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

  7,330 7,330   

รวม 6,000 36,670 7,330 50,000   
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมำณ  

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานบุคลากร    
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.มค.2 
( 2 วัน) 

      

3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (80 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)      

 11,200  11,200   

3.2 ค่าอาหารกลางวัน 
     (80 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)      

 19,200  19,200   

3.3 ค่าสมนาคณุวิทยากร  
     -บรรยาย (8 ชม.x 600 บาท) 
     -ฝึกปฏิบัติ วิทยากรประจ ากลุม่ 8 คน 

      (4 ชม.x 600 บาท x 8 คน) 

 
4,800 

 
19,200 

 
 

 24,000   

3.4 ค่าพาหนะ  30,000  30,000   
3.5 ค่าวัสดุฝึกอบรม 
    -เอกสารประกอบการบรรยาย,ป้าย
โครงการ, เกยีรติบตัร,เอกสารรสรปุรายงาน
โครงการและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

  15,600 15,600   

รวม 24,000 60,400 15,600 100,000   
4. อบรม/ประชุม/ส่งเสริมสนับสนุน และยกย่อง

เชิดชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษา 
      

4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)      

 7,000  7,000   

4.2 ค่าอาหารกลางวัน 
      (100 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)      

 12,000  12,000   

4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
      (20 คน x 500 บาท)      

10,000   10,000   

4.4 ค่าพาหนะ  5,000  5,000   
4.5 ค่าวัสด ุ   5,000 5,000   
4.6 ค่าโล่, ค่าใบประกาศเกียรติคณุ,ค่าเกยีรติ
บัตร, กรอบใบประกาศเกยีรติคณุ,กรอบเกียรติ
บัตร,ค่าของที่ระลึก,ของรางวัล 

  31,060 31,060   

รวม 10,000 24,000 36,060 70,060   
 รวมทั้งสิ้น 72,400 153,370 67,290 293,060   

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย  73,000    

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน  50,000    

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานบุคลากร              
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน สพท. 

  100,000   

4. จัดอบรม/ประชุม/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และ     
ยกย่องเชิดชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษา 

   70,060  

รวม  123,000 100,000 70,060  

 
 

ลงชื่อ                                            ผู้เสนอโครงการ            
                             (นางสาวอรุณนี  ศรีเจริญ)                                       
                                                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
                                         ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                     (นางนันทเนตร  ปะวะเส) 
                                       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 
                                          ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                      (นางสาวละมุล  อนุสัตย์) 
                                       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                                         ลงชื่อ                                        ผู้รับรองโครงการ 
                                                    (นายเอกศักดิ์   จันทะกา) 
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
   ค าสั่ง    ( ✓ )  อนุมัติ 
                               ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสุชาติ   พุทธลา)                                      
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
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โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้ช่วย และครูโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  
ณ หอประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
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 -19- 
 

-20- 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้ช่วย และครูโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
          1. นายสชุาติ   พุทธลา   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

          2. นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

          3. นายเอกศักดิ์ จันทะกา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

          4. นายวิทยา  นนท์นภา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2                                   
 

      
    คณะท างาน 

1. นางนันทเนตร   ปะวะเส     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. นางสาวอรุณนี  ศรีเจริญ     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

3. สิบเอกเฉลิมชัย  อนุสัตย์     ลูกจ้างชั่วคราว 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



             รายงาน ผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 
ตระหนักถึงกำรเป็นส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำในสังกัด ซึ่งเป็นกลไก
ส ำคัญในกำรน ำนโยบำยของรัฐไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับต่อสังคม ดังนั้นกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 
จึงได้ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครอบคลุมในทุกภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย        
โดยยึดหลักนโยบำยขององค์กรที่ว่ำ ได้ใจคน ได้ผลงาน ประสานพลัง ดังนี้ 
 

  

 

 

           กลุ่มบริหำรงำนบุคคลได้น ำหลัก นโยบำยขององค์กรมำเป็นค ำขวัญ
ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลคือ บริการด้วยความเต็มใจ  โปร่งใสทุกขั้นตอน 

มำขับเคลื่อนในกระบวนกำรท ำงำน และเป็นจุดยืนของกำรปฏิบัติงำนทุกงำน
ภำยใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละงำนของกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย 

1. งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

              - งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน 

              - งำนบริหำรอัตรำก ำลัง 
                 - กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง และตัดโอนต ำแหน่ง                 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 
 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 



 

3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
                - กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงชั่วครำว 

                - กำรคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครู   
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

               - กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอืน่มำบรรจุ  
และแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

                - กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

                - กำรแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้สอน ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและต่ำงเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
               - กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
               - กำรย้ำยศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 
38 ค. (2)  
              - กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

              - กำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
              - กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
              - กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
             - กำรลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร  
 

 

 

 

               



 

         4. งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
            4.1 งานบ าเหน็จความชอบ 

                 - กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรประจ ำปี 
                  - กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำปี 
                  - กำรจ ำท ำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะประจ ำปี 
                  - กำรจัดท ำหนังสือรับรองกำรโอนอัตรำเงินเดือน 

             4.2 งานทะเบียนประวัติ 
                  - กำรจัดท ำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ บรรจุแต่งตั้งใหม่ 
                   - กำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรำยกำรเปลี่ยนแปลง 
และกำรจัดเกบ็รักษำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
                   - กำรแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  
                   - กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ในทะเบียนประวัติ  
                   - กำรขอปรับวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

                   - กำรขอเพ่ิมวุฒิกำรศึกษำในทะเบียนประวัติ 
                   - กำรบันทึกวันลำประจ ำปีในแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 
                   - กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ลำออกจำกรำชกำร หรือถึงแก่กรรม 

                   - กำรเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(กบข.) 
                   - กำรรับสมัครสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำร (กสจ.) 



 

 

               4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                   - กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 

                    - กำรจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและ
บคุลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 

                    - กำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรรับ-จ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
                    - กำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
                    - กำรคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และกำรส่งเงินชดใช้แทน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
                    - กำรขอแก้ไขค ำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำและประกำศนียบัตร
ก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
                    - กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำจำรย์ให้แก่ผู้ท ำคุณประโยชน์แก่ประเทศศำสนำและ
ประชำชน 

               4.4 งานธุรการ/บริการบุคคล 
                    - กำรขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

                    - กำรขอหนังสือรับรอง 
                    - กำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศโดยใช้วันลำและหรือระหว่ำง
วันหยุดรำชกำร 
                   - กำรขออนุญำตกำรลำ และเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำง 
ระหว่ำงลำในส่วนที่เกิน 60 วันท ำกำร 

                   - กำรขอยกเว้นกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 

                   - กำรขอยกเว้นไม่เรียกมำตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร
ให้แก่ครู ตำมมำตรำ 14 (5)  



 

                   - กำรขอพระรำชทำนน้ ำหลวงอำบศพ กำรขอพระรำชทำน
เพลิงศพ กำรขอพระรำชทำนดิน กำรขอพระรำชทำนหีบเพลิง  
 

 
 

              กระบวนการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA 

 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินงำนโดยใช้กระบวนกำร PDCA  
เป็นแนวทำงด ำเนินกำรในทุกเรื่องที่รับผิดชอบ โดยก ำหนดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และมีวำงแผนร่วมกับผู้บังคับบัญชำ เพ่ือนร่วมงำน โดย
มุ่งหวังให้กำรท ำงำนเกิดควำมรำบรื่น เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และน ำไปสู่กำร
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิด ตลอดจน
ก ำหนดแนวทำงกำรแก ้ไขป ัญหำที ่ช ัด เจน ได ้เมื ่อ เก ิดป ัญหำห ร ือ
ข้อบกพร่องจำกกำรท ำงำน สำมำรถปรับแผนด ำเน ินกำรได้ท ันที
เนื่องจำกรู้สำเหตุของปัญหำที่แท้จริงจำกกระบวนกำรตรวจสอบ และ
แก้ไขปัญหำได ้อย ่ำงรวดเร็วก ่อนที ่ปัญหำจะลุกลำม รวมถึงพัฒนำ
ปรับปรุงงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง  
 

การวางแผน Plan (P) 
 - จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำยงบประมำณค่ำใช้จ่ำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำร
ประเมินผลของงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ และงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 

          - ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชำ และเพ่ือนร่วมงำน เพื่อก ำหนด
รูปแบบ วิธีกำรด ำเนินงำนประจ ำให้เป็นระบบ วำงแผนจัดท ำข้อมูล 



 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงกำรจัดท ำโครงกำร/
กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกีย่วข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 หรือได้รับมอบหมำยพิเศษ  
          - จัดเตรียมข้อมูลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำงำนในส่วนที่เกีย่วข้องกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล อำทิเช่น กำรย้ำย โอนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง กำรจัดท ำทะเบียน
ประวัติ กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเลื่อนข้ันเงนิเดือน กำรขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ เป็นต้น 

            
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติ Do (D) 
           - น ำข้อมูลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี    
ควำมถูกต้อง สมบูรณ์ไปประกอบกำรพิจำรณำงำนในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล อำทิ กำรย้ำย โอนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ งำนอัตรำก ำลัง งำนทะเบียนประวัติ งำนบ ำเหน็จบัญชี    
ถือจ่ำย งำนขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เป็นต้น 

           - เสนอขออนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ หรืองำนตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 



 

          - จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินแต่ละงำนของ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล อำทิเช่น แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเรื่อง
กรอบอัตรำก ำลัง  กำรพิจำรณำรับย้ำย โอนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำประจ ำปี กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน 
กำรพิจำรณำมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้น และแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเป็นคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดงำน และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ โครงกำร/กิจกรรม
ต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
          - ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
          - ด ำเนินกำรยืมเงินรำชกำรทั้งเงินงบประมำณ และเงินนอก
งบประมำณ ตำมโครงกำร/กิจกรรม ต่ำงๆ  
          - สรุปและรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรม และงำนประจ ำที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      การตรวจสอบ Check (C) 
 

 - มีกำรบันทึก และตรวจสอบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
สมบูรณ์รวมถึงตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของโครงกำร/
กิจกรรม เพ่ือให้ทรำบว่ำมปีัญหำอะไรเกิดขึ้น มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีกำรด ำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสม และมีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งข้ึน  

 

การปรับปรุง Action (A) 
 

 - หลังจำกสิ้นสุดโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบในกลุ่มบริหำรงำน
บุคคลจักได้รวบรวมข้อมูล เอกสำรในกำรด ำเนินงำนขั้นตอนต่ำง ๆ 
ของงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เสนอผู้บริหำร เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ 
ถอดบทเรียน และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ โครงกำร/
กิจกรรม และงำนประจ ำ เพ่ือให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภำพ
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปแบบการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   
เพ่ือสนองนโยบำย “ได้ใจคน  ได้ผลงาน ประสานพลัง”ของ ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 กลุ่มบริหำรงำนบุคคลได้ขับเคลื่อน
กำรท ำงำนโดยกำรยึดหลัก  บริการด้วยความเต็มใจ  โปร่งใสทุกขั้นตอน 

 โดยมีกระบวนกำรท ำงำนที่ส่งผลต่อคุณภำพองค์กร ดังนี้ 
P : Plan  การวางแผนการบริหารงานบคุคล 

กำรบริหำรงำนบุคคล จะมีประสิทธิภำพและมีควำมถูกต้องเป็นไป
ตำมระเบียบ กฎหมำยที่ก ำหนดไว้ จ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนในทุกขั้นตอน
ในรูปแบบของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมำภิบำลโดยเคร่งครัด ควบคู่กับหลักกฎหมำย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติงำน 

A : Active ปฏิบัติหน้าที่อย่างกระตือรือร้น 

             เรำในฐำนะผู้ปฏิบัติและเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ต้องมีควำม
กระตือรือร้น ใส่ใจรำยละเอียดในทุกขั้นตอนของงำนที่เกี่ยวข้องกับ      
กำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบุคคล       
มีผลได้ผลเสีย กระทบต่อควำมเชื่อม่ันขององค์กร โดยเฉพำะกำรสรรหำ
และบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น 

 

 

 

 



 

G : Gain ภาพรวมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

              กำรบริหำรงำนบุคคลที่มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีแบบแผน เต็ม
ก ำลัง เต็มควำมสำมำรถ มีควำมกระตือรือร้นในงำน เอำใจใส่ตลอดในทุก
ขั้นตอน ยึดหลักกฎหมำย ระเบียบ อย่ำงเคร่งครัด จะน ำมำซึ่งกำร
บริหำรงำนบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล น ำไปสู่องค์กรที่มี
ประสิทธิภำพ ในที่สุด 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

   กำรบริหำรงำนบุคคลคือปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ      
กำรมปีระสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       
กำรบริหำรงำนบุคคลทุกระดับเป็นมำตรกำรจูงใจ ให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำน    
โดยยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว เกิดควำมอิสระ ในกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงำนไดร้ับกำรพัฒนำ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ น ำไปสู่กำรบริกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพ
กำรศึกษำของผู้เรียน ดังนั้นกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผลได้คุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้และ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพของทรัพยำกรบุคคลนั้น ต้องอำศัย 
รูปแบบและคู่มือในกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ น ำไปสู่กำรปฏิบัติ     
จะท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำนนั้นมคีุณภำพ สำมำรถน ำพำองค์กร      
 ไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ 



 

ดังนั้น กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จึงไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จเพ่ือให้เกิดกำรบริหำรงำนบุคคล
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีปัจจัยดังนี้ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2   

มีผู้น ำองค์กรทีส่ร้ำงควำมตระหนัก รับรู้ และให้ควำมส ำคัญกับรำยละเอียด
ในงำนทุกงำน โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ที่ต้องยึดมั่น   
ควำมถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำล ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงชัดเจน  

 

       2.  มีกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ที่เน้นกำรมี  
ส่วนร่วมและขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมกำรในทุกขั้นตอน เพ่ือวำงแผน
ประชุมปรึกษำหำรือในงำนสรรหำบรรจุและแต่งตั้ง งำนบ ำเหน็จควำมชอบ
ฯ งำนทะเบียนประวัติ และงำนอัตรำก ำลัง อำทิเช่น กำรด ำเนินกำรเปลี่ยน
ต ำแหน่ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องจัดให้มี       
กำรประชุมวำงแผนตั้งแต่ขั้นตอนกำรประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคล   
กำรด ำเนินกำรรับสมัคร กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก กำรด ำเนินกำรคัดเลือก   
(สอบข้อเขียน/สอบสัมภำษณ์) ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือก เป็นต้น  
           โดยก ำหนดให้มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1.ทีมผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุม ก ำหนดปฏิทิน  
กำรด ำเนินกำร ก ำกับและติดตำมประเมินผลอย่ำงชัดเจนในทุกงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล 

             2.ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงำนในหน้ ำที่ และ
เจ้ ำหน้ ำที่ ของกลุ่ มบริหำรงำนบุคคล ร่วมศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์



 

ข้อมูลรำยละเอียดของงำน โดยกระบวนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมมีกำร
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนกำรจัดท ำข้อมูล และมอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรในแต่ละข้ันตอน ภำยใต้ระเบียบ กฎหมำย แนวทำงปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด อำทิเช่น กำรรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร 
ต ำแหน่งครูผู้สอน เป็นต้น   
 

3.ทีมสนับสนุน ได้แก่ บุคลำกรจำกกลุ่มต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรในขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลในทุกข้ันตอน 

มีกลไกส ำคัญในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และเกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับต่อสังคม ตลอดจนปลุกจิตส ำนึกแก่บุคลำกร 
ด้วยกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ต้องมจีิตส ำนึกตลอดเวลำ และขับเคลื่อนกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำทีใ่ห้ครอบคลุมในทุกภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         1. การวางแผนก าลังคน 
               1.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
                    - จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนครบ 135 โรงเรียนในสังกัด และหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด  
                    - จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 

              1.2 งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

                   - ปรับปรุงจำกครูผู้ช่วยเป็นครู จ ำนวน 20 รำย 

                   - ปรับปรุงจำกครูเป็นครูผู้ช่วย จ ำนวน 38 รำย 

             1.3 งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าปี พ.ศ.2564 

                   - สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

จ ำนวนทั้งสิ้น 132 รำย  แยกเป็นต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 2 รำย 

ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 15  รำย  ต ำแหน่งครูผู้สอน 109  รำย 

ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน 6  รำย 

ต ำแหน่งครูสำยงำนกำรสอนได้รับจัดสรรคืนทั้งหมด 109  อัตรา กันไว้
ส ำหรับกำรบรรจุโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  30  อัตรา 
 
 
 



 

  การบริหารอัตราก าลังเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู 
- สพป.มหำสำรคำม เขต 2 โดยคณะกรรมกำรบริหำร

อัตรำก ำลังระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้แก้ปัญหำขำดแคลนครูใน
โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนไม่ถึง 40 คนโดยกำรตัดโอน
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูจำกโรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังครูเกินเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก ำหนดไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในโรงเรียนที่มีอัตรำก ำลัง
ครูต่ ำกว่ำเกณฑ์จ ำนวน  2  อัตรำ  และเกลี่ยพนักงานราชการ
ต าแหน่งผู้สอนไปโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  5  อัตรา 

- ก ำหนดให้ธุรกำรโรงเรียนอัตรำจ้ำง 15,000 บำท 

ไปปฏิบัติหน้าที่ 2  โรงเรียน จ านวน  31  ราย 
               1.4 งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว 

                     แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรพนักงำนรำชกำร/
ลกูจ้ำงชั่วครำวที่ได้รับกำรจัดสรร และแจ้งสถำนศึกษำที่ได้รับกำรจัดสรร
ดังนี้ 
                    - พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก 4 อัตรำ 

                    - พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครผูู้สอน 54 อัตรำ 

                    - ครูขำดแคลนขั้นวิกฤต 17 อัตรำ 

                    - นักกำรภำรโรง 200 อัตรำ 
                    - เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร 15,000 บำท  64  อัตรำ 
                    - เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร 9,000 บำท  108  อัตรำ 
                    - บุคลำกรวทิย-์คณิต 2 อัตรำ 

                    - ครูผู้ทรงคุณค่ำ 5 อัตรำ 

                    - พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 54 อัตรำ 

 

 



 

      2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
           2.1 สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

                - ย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครั้งที่ 1          จ ำนวน 4 รำย 

                 - ย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 จ ำนวน 4 รำย 

        - บรรจุผู้บริหำรสถำนศึกษำในโรงเรียนที่ว่ำงจ ำนวน 26 
รำย 

           2.2 สายงานครูผู้สอน 

                - ย้ำยครูผู้สอน รอบท่ี 1 ปี 2564  

รับย้ำยมำสังกัด สพป.มหำสำรคำม เขต 2 จ ำนวน 49 รำย และย้ำย
ออกไปส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน จ ำนวน 18 รำย 

          2.3 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

                - คัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
จ ำนวน 1 รำย ได้แก่ นำงบังอร  มะลำศรี ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ ระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ    
 

          2.4 การรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย โอน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) 
               กลุ่มบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินกำรรับย้ำย /โอนข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นมำบรรจุแต่งตั้งฯ  จ ำนวน  4 รำย ดังนี ้
               1. นำงสุพรรษำ  พินิจธนสำร ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและ
บัญชีปฏิบัติกำร 



 

               2. นำงสำวอุมำลี  อินทร์จ ำนง ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและ
บัญชีช ำนำญกำร (ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร)  
              3.นำงสำวศริญญำ  เสนำธง  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินละบัญชี
ปฏิบัติกำร 
               4. จ่ำสิบเอกหญิงสุภำนัน  โคตรธำดำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรช ำนำญงำน 

          2.5 การเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว
ปฏิบัติหน้าที ่ต าแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา 

                 - กลุ่มวิชำเอกคณิตศำสตร์ เรียกตัวถึงล ำดับที่ 4 

                 - กลุ่มวิชำเอกภำษำอังกฤษ เรียกตัวถึงล ำดับที่ 3 

        - กลุ่มวิชำเอกคอมพิวเตอร์ เรียกตัวถึงล ำดับที่ 1 

          2.6 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 

                - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 3  รำย 

                 - รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 8 รำย 

          2.7 การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
                - นักทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 1 รำย 

                 - นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                    จ ำนวน 1 รำย 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. การประเมินผลปฏบิัติงาน 

         3.1 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1  
(1 เมษายน 2564) ดังนี้ 
 

              - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1,519 
รำย 

              - บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) จ ำนวน     
45 รำย        

              - ลูกจ้ำงประจ ำบนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 3 รำย 

              - ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำ จ ำนวน 51 รำย    

         3.2 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ด าเนินการพิจารณเลื่อนขัน้
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 
2564) ดังนี้ 
              - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1,539 
รำย 

              - บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) จ ำนวน     
45 รำย        

              - ลูกจ้ำงประจ ำบนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 3 รำย 

              - ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำ จ ำนวน 51 รำย    

                      



 

บทสรุป                  
               จำกกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล พบว่ำกำรบริหำรงำนบุคคลทีด่ ำเนินกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
และถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดนั้น 
ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล จึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะต้องได้รับกำร
ส่งเสริม พัฒนำสมรรถนะ และปลูกฝังให้มีสมรรถนะดังนี้ 
                1) สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
                   สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
(Working Achivement Motivation) หมำยถึง บุคลำกรกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคลต้องมีควำมมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้มีคุณภำพ 
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยมีกำรวำงแผน 
ก ำหนดเป้ำหมำย ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และปรับปรุงพัฒนำ
ประสิทธิภำพและผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
                   สมรรถนะท่ี 2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมำยถึง 
บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีควำมตั้งใจและควำมเต็มใจในกำร
บริกำร และกำรปรับปรุงระบบบริกำรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

                  สมรรถนะท่ี 3 การพัฒนาตนเอง (Self-Development) 
หมำยถึง บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ต้องศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ 
ติดตำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ 
มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำน 

             สมรรถนะท่ี 4 การท างานเป็นทีม (Team Work) หมำยถึง 
บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน
เสริมแรงให้ก ำลังใจแก่เพ่ือนร่วมงำน กำรปรับตัวเข้ำกับผู้อ่ืน หรือทีมงำน 
แสดงบทบำทกำรเป็นผู้น ำ หรือผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสมในกำรท ำงำน



 

ร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

        2) สมรรถนะประจ าสายงาน (Function Competency) 
            สมรรถนะท่ี 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ (Analysis & 
Synthesis) หมำยถึง บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ต้องมีควำมเข้ำใจ 
แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหำข้อสรุปอย่ำงมีระบบ 
รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์องค์กร หรืองำนในภำพรวม และด ำเนินกำร
แก้ปัญหำ เพ่ือพัฒนำงำนอย่ำงเป็นระบบ 

           สมรรถนะที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (Relationship & 
Collaborative) หมำยถึง บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ต้องมีกำร
ประสำนควำมร่วมมือ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและกับเครือข่ำยครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้



 

รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  

นายสุชาติ  พุทธลา 
ผอ.สพป.มหำสำรคำม เขต 2 

นายเอกศักด์ิ  จันทะกา 
รอง ผอ.สพป.มหำสำรคำม เขต 2  
(ก ำกับดูแลกลุม่บริหำรงำนบุคคล) 
นางรวิภา  กตารัตน์ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นางพิภามนต์  เผ่าพงษ์อัครเดช 
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

นางปราณี  ภัทราบุญญากุล 
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

นางสาวธิชาภัสร์  วันทายุทธ 

นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
นางสาวมยุรี  ทบภักดิ์ 
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
นางสาวสุรัตน์  เสนาฤทธิ์ 
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
นายรัตนชัย  ทับมะโรง 
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
นางภัทราภรณ์  แสนบุดดา 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับช ำนำญงำน 

นายรุจนันท์  กตารัตน์ 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน 

นายชัยยะ  จะรัมย ์

พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง นักทรพัยำกรบุคคล  
 



 

        
 

 


