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                                 ค าน า 
 
                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  ได้ก ำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรงำนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
โดยกำรบริหำรจัดกำรงำนโดยใช้กระบวนกำรPDCA เพ่ือกำรก ำกับ ติดตำม รำยงำนผล กำรวัดประเมินผลของ
ผลกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำต่อต้นทุนผลิตภำครัฐ    กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ 
ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรฉบับนี้      เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
พร้อมวิเครำะห์ สรุปผล หำแนวทำงเพ่ือกำรวำงแผนพัฒนำส ำหรับปีต่อๆ ไปอย่ำงเป็นระบบ 
   หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำร “รำยงำนผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 2562 ฉบับนี้
จะสำมำรถใช้เป็นข้อมูลฐำนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรงำนให้เกิดประสิทธิภำพได้ 
 
 
 
         คณะท ำงำน 
                                                                            17  มกรำคม   2563 
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รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สงขลา เขต 2 

  

       ส่วนที่ 1 
      ที่มา หลักการและเหตุผล 
 
   นโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 
2562 ได้ก าหนดการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้
ตรงกับสาขาวิชาและสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
  2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
  3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
   2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครูตามความ
จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนและบุคคล 
   3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือวางแผนการผลิตและการพัฒนาครูทั้งระบบ 
  2)  ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
  3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน   
ประกอบกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ           
   จากนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ก าหนดเป็น    
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย” โดยมีเป้าประสงค์ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้ “ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม” ซึ่งมีกระบวนการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 3 “ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
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    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ศึกษารายละเอียดของนโยบายพบว่า แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีดังนี้ 
  1) ประมวล วิเคราะห์ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
  2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  3) ประสานงานกับสถาบันการศึกษา สถาบันครูพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรที่มี
คุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 
  4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวางแผน เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก าหนดที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  5) ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
  6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่
เน้นทักษะการคิดชั้นสูงผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  7) ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ ทักษะด้าน Digital 
Literacy, Digital Pedagogy        ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 
  8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง     
  10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดชั้นสูง 
  11) ส่งเสริมพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและการสอนแบบคละชั้น 
  12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและตามสภาพและประเภทความพิการ 
  13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
  14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการจัดกาเรียนการ
สอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 
   ในส่วนของการน า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ และการพัฒนาDigital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาที่ขาดแคลน  เพ่ือให้
สามารถตอบสนองตามนโยบายของต้นสังกัด โดยน าสภาวะบริบท ความต้องการภายในสังกัดเพ่ือวิเคราะห์วาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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                                                            ส่วนที่  2 
                            กรอบแนวทางของการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                                ประจ าปี 2560-2563 และการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
                                           เพื่อการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
 
 ข้อมูลสารสนเทศประกอบการวิเคราะห์/วางแผน   

   1.นโยบายของ สพป.สงขลา เขต 2 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
ได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการบริหารจัดการองค์กรปี 2562  
ไว้ดังนี้  “เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ 
มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” โดยได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญของการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล    คือ    “พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง 
มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม” เพ่ือเป้าหมายที่ส าคัญ  
  1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสู่สากลบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย 
  2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
  3.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานวิทยฐานะและมีคุณธรรมจริยธรรม 

         สู่การทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563 
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ได้มีการจัดเก็บ รวบรวมประมวลผลสภาพปัญหา อุปสรรค์   ภาพความส าเร็จของกระบวนการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การวัดประเมินสมรรถนะทรัพยากรบุคคล      สภาพความต้องการพัฒนา
ของทรัพยากรบุคคล  
    ตลอดจนนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ใช้ใน
การหารือร่วมเพ่ือหารือทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนฯ     หรือก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2562 โดยมีข้อมูลฐาน ดังนี้ 
1. ผลการวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 
  ได้ด าเนินการจัดส่งแบบวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งปฏิบัติงานใน 
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สถานศึกษาเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เป็นรายบุคคลและผู้บริหารสถานศึกษาได้เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับทราบผลการประเมิน
สมรรถนะ สู่การหารือร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-Plan)เพ่ือหาสภาพการพัฒนาตนเอง  
เมื่อด าเนินการแล้วให้ด าเนินการรวบรวมจัดส่ง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อด าเนินการกรอก
ข้อมูลและประมวลผลท าให้ได้ค่าสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลและรายละเอียดความต้องการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
1.ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

1.ความสามารถในเนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอน ระดับ 5 95 
2.ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนสามารถ 
  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

ระดับ 5 95.5 

3.ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ 5 98 
2.การพัฒนาผู้เรียน 

1.ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝัง
ค่านิยมไทย 12 ประการ 

ระดับ 5 97.5 

2.ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ระดับ 5 98 
3.ความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ระดับ 5 98 

3.การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย 
1.ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ ระดับ 5 85 
2.ความสามารถในการสังเคราะห์ ระดับ 5 85 

4..การบริหารจัดการชั้นเรียน 
1.ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ระดับ 5 98 
2.ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
   อย่างมีความสุข 

ระดับ 5 95 

5.สมรรถนะหลักของการเป็นข้าราชการมืออาชีพ 
1.การมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ระดับ 5 90 
2.ตั้งใจเต็มที่พร้อมปรับปรุงพัฒนาสร้างคุณภาพการให้บริการ ระดับ 5 95 
3.ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ระดับ 5 90 
4.การท างานเป็นทีมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

ระดับ 5 95 

5.เชื่อมั่นศรัทธาในวิชาชีพ มีวินัย ด ารงตนอย่างเหมาะสม ระดับ 5 95 
  สรุป  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอน 1,297 ราย พนักงานราชการ จ านวน 
49 ราย ครูอัตราจ้าง จ านวน  417 ราย  รวมทั้งสิ้น 1,763 ราย    มีผลการวัดประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์
อยู่ในระดับดีมาก     เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่สามารถคิดค้น ประดิษฐ์   พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ       ในการสร้างคุณภาพงานจนเป็นที่ยอมรับในทุกสมรรถนะ  
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ถึงร้อยละ 90-95 ยกเว้น สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย ซึ่งมีค่าสมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก เพียง
รอ้ยละ 85  ซึ่งท าให้ทราบว่า ในกระบวนการคิด วิเคราะห์และการคิดเชิงระบบของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าที่คาดหมาย 
2. สภาพอัตราก าลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  สภาพโดยทั่วไปอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดยังอยู่ในสภาพครูเกินเกณฑ์ เนื่องจากมี
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนมาก ถึง 55 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัด จ านวน 127 โรงเรียน ท าให้ มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปกระจุกตัวอยู่ท่ีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งและขาดแคลนครูในอีกโรงเรียนหนึ่ง  ซึ่ง
ขณะนี้ คณะกรรมการวางแผนอัตราก าลัง และคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาได้หารือร่วมเพ่ือแก้ไข
สภาพปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ 
3. สภาพความต้องการพัฒนาของทรัพยากรบุคคลในสังกัด 
  จากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้กระตุ้นส่งเสริมให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-Plan) ในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี  พอสรุปได้ดังนี้ 
  3.1.สภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1) ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   -มีกระบวนการจัดอบรมพัฒนา เสริมทักษะ เพิ่มสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบายใหม่ ๆ ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ครูผู้สอนน าไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนี้ 
   ข้อดี 
     ครูได้องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ  เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ครูได้เครือข่ายการพัฒนาสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นทีมใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล 
   ข้อเสีย 
     ครูต้องทิ้งห้องเรียน นักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีอยู่หลากหลายซ้ าซ้อนกัน
ท าให้นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
     ครูจะมีเจตคติด้านลบแต่แนวคิด องค์ความรู้ เทคนิควิธีการ นโยบายใหม่ ๆ ที่
ทางต้นสังกัด/หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดอบรมพัฒนาและประกาศเป็นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเนื่องจากเหมือนสร้างภาระงานเพ่ิมข้ึน เช่น การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในการ
พัฒนาคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานเด่นของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท าให้เครียดหรือเป็นกังวลเพ่ิมข้ึน 
     นโยบาย เทคนิค วิธีการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดความต่อเนื่องที่มีการ
ใช้งานจนเกิดภาพความส าเร็จ และกระบวนการก ากับ ติดตาม แนะน าชื่นชมภาพความส าเร็จของต้นสังกัด มี
การด าเนินงานที่เหมือนกับการผลิตมา แล้วให้ทดลองใช้ แล้วหยุดผลิต 
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   กระบวนการแก้ไขปรับปรุง แก้ไขของ สพป.สงขลา เขต 2 
    จากสภาพปัญหาเดิม ๆ ที่ได้รับจากทรัพยากรบุคคล ท าให้คณะท างานของ สพป.
สงขลา เขต 2 ได้ร่วมหารือ และวางแผนก าหนดเป็นแนวนโยบายการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาเหล่านี้
ให้ลดน้อยลงและให้เกิดความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐให้มากที่สุด เนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนถือเป็น
สภาพภายนอกที่ไม่สามารถขจัดให้หมดไป หรือไม่กระท าตามได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 
    1) ร่วมกันคิด วิเคราะห์องค์ความรู้ นโยบาย  
เทคนิควิธีการที่ได้รับว่ามีข้อแตกต่าง จุดเด่น จุดด้อย และมีกระบวนการด าเนินงานอย่างไร สอดคล้องและไป
ในทิศทางเดียวกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างไร เพ่ือหาความเชื่อมโยง และหล่อหลอมให้เป็นขั้นตอน 
กระบวนการที่ครูสามารถน าไปใช้แทนหรือใช้ร่วมกับของเดิมที่ใช้อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    2) ก าหนดคณะท างานเพ่ือสรุป จัดท าคู่มือ แนวทาง ขั้นตอน กระบวนการ
ด าเนินงาน  ก าหนดกรอบแนวทาง การก ากับ ติดตาม แนะน า(Coach) ช่วยเหลือ นิเทศ วัดประเมินผล เพ่ือให้
เกิดผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม  
    3) ระดมและสร้างทีมจากทุกภาคส่วน คือ วิชาการประจ าโรงเรียน ประธาน
เครือข่ายสถานศึกษา  คณะศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารการศึกษา กลุ่มพัฒนาครู ถือเป็นภารบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย/องค์ความรู้ใหม่สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยใช้หลักกัลยาณมิตร เพื่อท าให้ครู
มีเจตติที่ดีต่อนโยบาย/องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับ 
    4) เสริมแรงด้วยกิจกรรม กระตุ้น ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ขยายผลเพื่อให้เป็น
ต้นแบบที่ดีสู่การสร้างสรรค์ผลงานเด่นด้วยกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา2 สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.” 
    5) กรณีที่เป็นนโยบาย/องค์ความรู้ใหม่ ที่มอบหมายให้ สพป.ด าเนินการจัดกิจกรรม
การอบรมพัฒนาสู่ครูผู้สอน จะใช้วันปิดภาคเรียน หรือวันหยุดที่ท าให้ไม่เกิดผลกระทบกับการจัดการเรียนการ
สอนของครู 
  2) สพป.สงขลา เขต 2 
   กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 จะมีหลากหลายรูปแบบ แต่มีกระบวนการที่ยึดหลักส าคัญ ดังนี้ 
   1.การเสนอกิจกรรมเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งในรูปของการมีงบประมาณรองรับ และ
การด าเนินงานที่ไม่มีงบประมาณรองรับ เพ่ือวิเคราะห์สาระหลักสูตรการพัฒนาในแต่ละขอบข่ายความ
รับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วย เพื่อ 
   -หลอมรวมเป็นหลักสูตรเดียวแต่เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เวลาและการกระทบกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เช่น หลักสูตรเขตสุจริต/ร.ร.สุจริต หลอมสาระหลักสูตร
กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรการป้องปรามการกระท าผิดวินัย  
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มาตรการประหยัดและการบริหารจัดการงบประมาณ โดยใช้หลักสูตร 1 วัน คือ วันเสาร์ มีเจ้าภาพหลัก 4 
กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มกฎหมายและนิติกร กลุ่มอ านวยการ  และกลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะท างานในการออกติดตาม แนะน า(Coach) วัดประเมินผล 
   -หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนของกิจกรรม 
   -ลดสภาพปัญหาการใช้และการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
   -การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งภายในองค์กรและโรงเรียนในสังกัด 
   -ส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลเป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ ที่สามารถสืบค้นองค์
ความรู้เพ่ือน าสู่การจัดท าคู่มือ แนวทางการด าเนินงาน เพื่อใช้ประโยชน์แทนการจัดอบรมพัฒนา 
   2.การวิเคราะห์ภารกิจ เพ่ือมีให้ซ้ าซ้อนกับกระบวนการจัดอบรมพัฒนาของต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะสามารถปรับเปลี่ยน ทบทวนกิจกรรมในโครงการหากมีการซ้ ากับต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยแปลงเป็นกิจกรรมการออกช่วยเหลือแนะน า(Coach) ติดตาม ช่วยเหลือ และ
กระตุ้นให้เกิดการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ 
  3.2. ต้องการพัฒนาผ่านระบบ Online เพ่ือใช้เวลาว่างและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ของสถานศึกษาใน
การพัฒนาสาระหลักสูตรที่ต้องการ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนางานและเพ่ือตอบสนองนโยบายต้นสังกัด
ในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ 
  3.3. มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพ่ือการพัฒนา
สร้างคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  3.4. การใช้วิธีการสืบค้นและการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสื่อInternet เพ่ือการพัฒนางาน พัฒนา
ตนเอง เพื่อให้สามารถทุ่มเทเวลาให้กับกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนางานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
4. สภาพนโยบายของต้นสังกัดและองค์กร 
  4.1. เป้าหมายขององค์กร “สร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ เพ่ือพัฒนาองค์กร
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0” 
  4.2. การสร้างคุณภาพงานให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้จนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน 
5. งบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและการบริหารจัดการในองค์กร 
  สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กรมีจ านวนจ ากัด คือ ประมาณ 
5,000,000.- บาท ท าให้จะต้องมีกระบวนการวางแผนเพื่อจัดล าดับความส าคัญเพ่ือการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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  การทบทวน ปรับปรุงพัฒนาและจัดท าโครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2562 

 
    คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ร่วมหารือเพ่ือเสนอ 
โครงการด าเนินงาน  ซึ่งในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ  
   ติดตามและวัดประเมินผลการจัดการศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษา เป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบ 
2.การด าเนินงานพัฒนาสาระหลักสูตรตามนโยบายของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้มอบหมายให้ 
   ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของต้นสังกัด/หน่วยงานที่ 
   เกี่ยวข้อง 
3.โครงการ/กิจกรรม ใด ๆ ที่คาดว่าต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงาน จะไม่น ากิจกรรม/โครงการ 
   นั้น ๆ  มาจัดเป็นโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการอีก  แต่อาจจะสอดแทรกกระบวนการ 
   ก ากับ ติดตามนิเทศ แนะน า(Coach)ไว้ในแผนนิเทศ ฯ หรือกระบวนการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบเพ่ือให้ 
   เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมทั้งระบบ ไม่เพียงรับหลักการแล้วผ่านเลยไป 
4.คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
   ประกอบด้วย 
  4.1. นายปราโมทย์  ส่งสิงห์   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2   ประธานกรรมการ 
  4.2. ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 15 เครือข่ายสถานศึกษา    กรรมการ 
  4.3. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย   ใน สพป.สงขลา เขต 2   กรรมการ 
  4.4. ตัวแทนครูผู้สอน    ใน 5 อ าเภอหลัก   กรรมการ 
  4.5. นางกชนิกา  วงศ์วรนุช   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการและเลขานุการ 
  4.6. นางธัญรดี  มุณีกุล    นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ร่วมหารือเพ่ือน าข้อมูลสู่การวิเคราะห์ เพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี เพื่อก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2562     เพ่ือเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองนโยบาย/สภาพบริบทองค์กร 
1.โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 210,000.- บาท ประกอบด้วยกิจกรรม 
   1.1.การขับเคลื่อนTEPE Online สู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
   1.2.การพัฒนาครูด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการPLCชุมชนแห่ง 
        การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาท่ียั่งยืน 
 

นโยบายที่ 3 ของ สพฐ.และยุทธศาสตร์
ที่ 3 ของจังหวัดสงขลา 
1.1.ตอบสนองนโยบาย สพฐ. 
1.2.ตอบสนองนโยบาย สพฐ./รัฐบาล 
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โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองนโยบาย/สภาพบริบทองค์กร 
   1.3.กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมความตระหนักเห็นคุณค่า
ความส าคัญของตนเองเพ่ือเสริมสร้างบ ารุงขวัญก าลังใจและยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
       1) พิจารณาคัดเลือกครูดีศรีสงขลา 2 
       2) สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS)  ในระดับภาคใต้ และระดับชาติ 
       3) การคัดเลือก สพฐ.ดีเด่น/ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
       4) ครูดีในดวงใจ 
       5) กิจกรรมการคัดเลือกของคุรุสภา 
   1.4.การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยสู่ความเป็นมืออาชีพ  
        ประจ าปี 2562 
   1.5.การประชุมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จ านวน 
        30 คน หลักสูตร 1 วัน 

1.3.นโยบายของ สพป.สงขลา เขต 2 
-นโยบายของ สพฐ. 

2.โครงการพัฒนาเสริมสมรรถนะความเป็นมืออาชีพของการบริหาร 
   จัดการองค์กร ใช้งบประมาณ 97,650.- บาท 
   2.1. การทบทวนปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 
          แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วย PLC 
   2.2. การจัดกิจกรรม “ศุกร์สันต์ เสวนา” เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
          การให้บริการที่เป็นเลิศ 
   2.3. กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดทุกวันพระแรกของเดือน 

นโยบายที่ 3 ของ สพฐ.และยุทธศาสตร์
ที่ 3 ของจังหวัดสงขลา 

3.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ Online เพ่ือสร้าง
ทรัพยากร บุคคลให้เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ  ไม่ใช้
งบประมาณ 

นโยบายที่ 3 ของ สพฐ.และยุทธศาสตร์
ที่ 3 ของจังหวัดสงขลา 
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                                                          ส่วนที่ 3 

                              รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   จากการก าหนดรายละเอียดในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินงานงานประจ า ดังนี้ 

   

บทน า 
  ในยุคของสังคมโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี21 การก้าวทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรบุคคลภาครัฐจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งความคล่องตัวมีประสิทธิภาพโดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในฐานะส านักงาน
ต้นแบบการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ใช้กิจกรรม “สนทนายามเช้า” 
ในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่าประสบการณ์เพ่ือสร้างทีม พัฒนาตนเอง งาน  และองค์กรให้เกิดภาพ
ความส าเร็จ และเม่ือต้นสังกัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าเครื่องมือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หรือ Professional Learning Community : PLC มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้
สามารถพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล 
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เป็นการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการ
รวมตัวกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ ลดความโดดเดี่ยว โดยค านึงถึงการสร้างคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ เป้าหมายร่วมกัน ความเป็นผู้น า สมาชิกท่ีเป็นกัลยาณมิตรและจิตอาสา  ทั้งนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ด าเนินการปรับปรุงกิจกรรม “สนทนายามเช้า”ที่
จัดขึ้นเป็นประจ าสู่การน านโยบายมาปฏิบัติ โดยทบทวนปรับปรุงและสร้างกิจกรรมใหม่ “ศุกร์สันต์ เสวนา” 

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้มีเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สู่การ
ระดมแนวคิด หาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาแลการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพโดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ การสร้างคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ 
  2.เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ(Knowledge Worker) ที่สามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้รับสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” 

กลุ่มเป้าหมาย 
  1.ผู้บริหารการศึกษา อันประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่าย 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  เขต 2  
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สถานศึกษาในสังกัดท้ัง 15 เครือข่าย รวม  27 คน 
  2.ทรัพยากรบุคคลผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน  
  3.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 127 โรงเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ภายในส านักงาน  
  1. ก าหนดจัดกิจกรรมในทุกวันศุกร์แรกของเดือน โดยแบ่งกิจกรรมภายในส านักงานออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ภาคเช้า  ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. 
    1)ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่าย ร่วมพบปะ 
รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  โดย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
    2)ผู้บริหารการศึกษาบอกเล่านโยบาย จุดเน้นที่ส าคัญ และผลการด าเนินงานภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษา 
    3)น าเสนอผลงานเด่น/ผลงานที่ประสบภาพความส าเร็จของส านักงานโดย ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย และผลงานเด่นของแต่ละเครือข่าย(ที่ได้จากการท าPLCภายในเครือข่ายสถานศึกษา) เพ่ือให้สมาชิกชื่น
ชม ยินดีร่วมและร่วมวิพากษ์เติมเต็มผลงานเด่นให้มีความสมบูรณ์เพ่ือน าสู่การทบทวน ปรับปรุงพัฒนาต่อยอด
จนเป็นนวัตกรรมเชิงประจักษ์ 
    4)การน าเสนอสภาพปัญหา อุปสรรค์ และความต้องการช่วยเหลือ เพ่ือให้สมาชิกได้ระดม
แนวคิด สรรพก าลัง หาแนวทาง เทคนิควิธีการเพ่ือช่วยเหลือแก้ไขสภาพปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ส่วนที่ 2  ช่วงเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป   
     1)เป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือร่วมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการ ระดมสรรพ
ก าลังเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาอุปสรรค์ ตลอดจนชื่นชมและวิพากษ์เติมเต็มผลงานเด่นไปสู่น วัตกรรม ของรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และสมาชิกภายในกลุ่ม/หน่วย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
    2)บอกเล่ารายละเอียดเรื่องราวของการพบปะสนทนายามเช้าของผู้บริหารการศึกษา เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม/หน่วย 
    3)เสนอถึงสภาพปัญหาของส านักงาน/เครือข่ายสถานศึกษาและแนวทาง เทคนิควิธีที่
ผู้บริหารการศึกษาได้เสนอทางไว้เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบและเสนอแนวคิด เสนอบุคคลเพ่ือช่วยเหลือ
สนับสนุนแก้ไขสภาพปัญหานั้น ๆ ให้บรรลุผล 
    4)วงสนทนาได้เสนอผลงานเด่นของกลุ่ม หรือภาพความส าเร็จของผลงานเพ่ือให้สมาชิกช่วย
วิพากษ์ เติมเต็มให้ผลงานเด่นนั้นมีขั้นตอนกระบวนงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพ่ือให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยใช้ใน
การน าเสนอ บอกเล่าในที่ประชุม PLC ในคราวต่อไป 
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    5)เข้าสู่กิจกรรม 5 ส.ภายในกลุ่ม/หน่วย และพ้ืนที่โซนภายในส านักงานที่กลุ่ม/หน่วยได้
รับผิดชอบกระบวนการก ากับ ติดตาม แนะน า ช่วยเหลือและวัดประเมินผล การด าเนินงานได้ใช้หลักการ
บริหารจัดการด้วยจิตวิทยาเชิงบวก(AI4D) คือ วิธีการสอนแนะ(Coach) ระหว่างผู้บริหารการศึกษา คือ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม  หัวหน้างาน กับสมาชิกภายในกลุ่ม/หน่วย เพ่ือให้
งานเกิดประสิทธิภาพ    ทั้งนี้  ยังคงสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์สมาชิกภายในองค์กรและทรัพยากรบุคคลใน
สถานศึกษาด้วยการหารือร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตไปวัดทุกวันพระแรกของเดือน” 
ภายในเครือข่ายสถานศึกษา 
  2.การด าเนินงานของเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียน  มีดังนี้ 
   1)ประธานเครือข่ายสถานศึกษาประชุมหารือร่วมของคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา
เพ่ือก าหนดวันจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เมื่อได้ข้อสรุปจะใช้วิธีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
   2)ประธานเครือข่ายสถานศึกษาน ารายละเอียดที่ได้จากการร่วมวงสนทนายามเช้ากับ
ผู้บริหารการศึกษาเข้าแจ้งให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายได้รับทราบ  
   3)ผู้อ านวยการโรงเรียนบอกเล่าผลการด าเนินงาน ภาพความส าเร็จในงานและสภาพปัญหา
ภายในโรงเรียน 
   4)วงสนทนาร่วมหารือเพ่ือเสนอแนวทาง ประสบการณ์บริหารจัดการที่ใช้ในการแก้ไขสภาพ
ปัญหา และร่วมวิพากษ์เติมเต็มภาพความส าเร็จของผลงานเด่น 
   5)ประธานเครือข่ายจัดเก็บรวบรวมสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและรายละเอียดที่
ต้องการสนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่ รวมทั้งเรียบเรียงผลงานเด่นเพ่ือใช้ในการน าเข้าสู่วงสนทนายามยาม
ของกิจกรรม “ศุกร์สันต์ เสวนา” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในครั้งต่อไป 
   6)ผู้อ านวยการโรงเรียนน ารายละเอียดที่ได้รับจากวงสนทนา เพ่ือไปขยายผลบอกเล่าองค์
ความรู้สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ของโรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 

ภายในโรงเรียนในสังกัด 
  3.การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด  มีดังนี้ 
   1)ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน โดยผู้บริหารโรงเรียนน าองค์ความรู้ นโยบายที่ได้รับจากต้น
สังกัดสู่การบอกเล่าขยายผลให้สมาชิกได้รับทราบ  
   2)คณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ ได้ตกลงหารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวก กระตุ้นสร้างเสริมสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าค่าความส าคัญของกิจกรรม แนะน า 
ให้ค าชี้แนะ ท าหน้าที่สอนแนะ(Coach) สังเกต นิเทศและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมกลุ่ม
ย่อย และก าหนดวันพบกลุ่มใหญ่ของโรงเรียน 
   3)ในแต่ละกลุ่มย่อยของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)สร้างเสริมกระตุ้นตื่นตัวของ
เพ่ือนสมาชิกให้เกิดกิจกรรม โดยเป้าหมายคือร่วมกันแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและระดมแนวคิดในการ 
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พัฒนาเทคนิควิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างสรรค์พลังงานของทีมที่เข้มแข็งจนเกิดภาพ
ความส าเร็จ 
   4)ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าองค์ความรู้และภาพความส าเร็จของเทคนิควิธีการที่
แก้ไขสภาพปัญหาได้จนส าเร็จเข้าน าเสนอในที่ประชุมกลุ่มใหญ่ของโรงเรียน เพ่ือให้สมาชิกภายในโรงเรียนร่วม
วิพากษ์เติมเต็มเทคนิควิธีการ ให้เกิดความสมบูรณ์และน าสู่การต่อยอดขยายผลภายในโรงเรียนจนเกิดภาพ
ความส าเร็จ เป็นผลงาน เทคนิควิธีการเด่นของโรงเรียน 
  5)ผู้บริหารโรงเรียนน าเทคนิควิธีการเด่นเข้าน าเสนอในที่ประชุมของเครือข่ายสถานศึกษา 
เพ่ือร่วมวิพากษ์ เติมเต็ม ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็นภาพความส าเร็จสู่การขยายผลภายในเครือข่าย
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
กระบวนการก ากับ ติดตาม แนะน า สอนแนะ(Coach) วัดประเมินผล 
  4.ประธานเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์  ผู้รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ มีการด าเนินงานดังนี้ 
   1)ออกติดตาม แนะน า(Coach) เสริมแรงสร้างเสริมขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นิเทศ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้กิจกรรมมีความเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
   2)กระตุ้นส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จสร้างเครือข่ายขยายผล
ต่อเติมสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ระหว่างโรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษาและ
โรงเรียนต่างสังกัดอย่างเหมาะสม 
   3)กระตุ้นส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีอยู่สร้างเสริมเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาแก้ไขสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และเผยแพร่ขยายผล 
   4)หาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาภาพความส าเร็จให้เกิดความ
สมบูรณ์ ด้วยกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา2 สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) และ
สร้างเครือข่ายกับผู้ประสบผลส าเร็จทั้งในระดับภาคใต้และระดับชาติ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ทรัพยากรบุคคลในส านักงานและในสถานศึกษาในสังกัดมีความเป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ(Knowledge 
   Workers) มีความคิดเชิงระบบ ที่มุ่งมั่นสืบเสาะ สืบค้น น าสิ่งที่ได้รับสู่การทบทวน ปรับปรุงพัฒนางานให้ 
   เกิดประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือการสร้างทีมงานคุณภาพ ที่สามารถระดมสรรพก าลัง แนวคิด เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างคุณภาพ 
   งานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 
3.ทรัพยากรบุคคลมีความตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองในการเป็นส่วนส าคัญขององค์กรที่จะ 
   ผลักดันให้บทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย 
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ที่มา 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพโดยจัดท ำเป็นโครงกำรขับเคลื่อนในปี 2559 โดยมีกำรจัดท ำคู่มือ 
“คูดีศรีสงขลำ 2” เพ่ือให้ทรัพยำกรบุคคลในสังกัดและผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนได้ใช้เป็นคู่มือในกำรประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อให้ทรัพยำกรบุคคลในสังกัดได้ใช้เป็นเครื่องมือแนวทำงประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้ำรำชกำรมืออำชีพ 
เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธำของประชำชนและผู้เกี่ยวข้อง            พร้อมนี้ได้มีมติในวงสนทนำของผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ในวันศุกร์ที่ 4 มกรำคม 2562 ณ ห้องประชุมโกเมน 
ให้มีกำรจัดกิจกรรม  “หิ้วปิ่นโต ไปวัดทุกวันพระแรกของเดือน” โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภำพันธ์ 2562  
กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน ครู ลูกจ้ำง บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนในสังกัดทุกคน 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
  1. ก ำหนดให้แต่ละกลุ่ม/หน่วยเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกิจกรรม  
  2. ที่หำรือของวงสนทนำได้ก ำหนดวัด/โรงเรียนที่ใช้เป็นสถำนที่จัดกิจกรรม 
  3. รำยละเอียดขั้นตอนของกิจกรรม 
   3.1. กลุ่ม/หน่วย ที่เป็นเจ้ำภำพประสำนงำนกับโรงเรียนเจ้ำของพ้ืนที่เพ่ือกำรเตรียมกำร 
และระดมปัจจัยภำยในส ำนักงำนเพ่ือ ใช้ในกำรถวำยปัจจัยและทุนสนับสนุนโรงเรียน  ประสำนงำนกลุ่ม
อ ำนวยกำรและกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินเพ่ือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
   3.2. โรงเรียนที่เป็นเจ้ำภำพร่วม ประสำนงำนกับวัดที่ก ำหนดเพื่อชี้แจงรำยละเอียดในกำรจัด
กิจกรรมและกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนประชำชนในพื้นท่ี หน่วยงำนองค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรม 
พร้อมนี้ โรงเรียนจะให้ข้อมูลนักเรียนที่ขำดแคลน/กิจกรรมที่ต้องกำรสนับสนุน เพ่ือให้เขตพ้ืนที่พิจำรณำ
ส่งเสริมสนับสนุน 
   3.3. ในเวลำ 09.30 น. บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ผู้บริหำรกำรศึกษำออกเดินทำง
ไปยังวัดที่ก ำหนด โดยแต่ละคนจัดเตรียมอำหำร คำวหวำน น้ ำดื่ม ผลไม้ ใส่ปิ่นโตเพ่ือไปถวำยพระ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรพัฒนำวัดและโรงเรียน  
   3.4. ผู้บรหิำรโรงเรียน ครู คณะนักเรียน  ประชำชนในพื้นที่ร่วมจัดเตรียมควำมพร้อม และ
ต้อนรับคณะจำก สพป.สงขลำ เขต 2  เข้ำสู่พิธีกำร มีดังนี้ 
-องค์กร หน่วยงำนในพ้ืนที่กล่ำวต้อนรับ   สพป.สงขลำ เขต 2 กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ที่จัดกิจกรรม 
-พระเทศนำธรรม ข้อคิดในกำรประพฤติปฏิบัติตน 

 โครงกำรส่งเสริมคุณธรมจริยธรรมและสืบสำนวฒันธรรมประเพณีไทยถิ่นใต้ที่ดี 
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-ถวำยเพล  และจตุปัจจัย / มอบทุนนักเรียน 
-ร่วมรับประทำนอำหำรร่วมกันระหว่ำง ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน หน่วยงำน/องค์กรในพ้ืนที่  
 ประชำชน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ครู ลูกจ้ำง และตั้งวงสนทนำแลกเปลี่ยน รับทรำบสภำพปัญหำและร่วม 
 หำแนวทำงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน 
-ร่วมพัฒนำวัด/โรงเรียน 
-เลิกกิจกรรม เวลำ 14.00 น. 
-น ำข้อมูลที่ได้จำกกิจกรรม เพ่ือรำยงำนต่อวงสนทนำในครั้งต่อไป 
ภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
  1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทยถิ่นใต้ให้ยั่งยืน จนสำมำรถเป็นต้นแบบที่
ดีให้กับนักเรียน ประชำชนในพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมทีดี 
  2.เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันและหน่วยงำนองค์กรในพ้ืนที่ให้เกิดเจตคติที่
ดีต่อกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  3.เพ่ือรับทรำบสภำพปัญหำ  ข้อเสนอแนะจำกทุกภำคส่วน เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ 
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนางาน 
  ควรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้สำมำรถจัดกิจกรรมได้ครบ
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และควรมีกำรก ำหนดไว้ในกิจกรรมของโครงกำรที่มีงบประมำณสนับสนุน 
เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตารางกิจกรรมในปี 2562 

วันเดือนปี เจ้ำภำพ/สถำนที่จัด วันเดือนปี เจ้ำภำพ/สถำนที่จัด 
4 ก.พ.62 อ ำนวยกำร/วัดแม่เตย/หำดใหญ่ 1 ก.ค.62 ศึกษำนิเทศก์/วัดไทรใหญ่/รัตภูมิ 
5 มี.ค.62 บริหำรงำนกำรเงินฯ/วัดไทรใหญ่/รัต 8 ส.ค.62 ส่งเสริม ฯ/วัดคงคำวดี/ควนเนียง 
4 เม.ย.62 ตรวจสอบ/วัดเนินพิชัย/บำงกล่ ำ 6 ก.ย.62 อ ำนวยกำร/วัดท่ำช้ำง/บำงกล่ ำ 
3 พ.ค.62 บริหำรงำนบุคคล/วัดโคกม่วง/คลองฯ 21ต.ค.62 บริหำรงำนเงิน/วัดเลียบ/คลองฯ 
10 มิ.ย.62 นโยบำยและแผน/วัดควนเนียง/หำดใ 4 พ.ย.62 บริหำรงำนบุคคล/วัดเจริญรำษฏร์/หใ 
  11 ธ.ค.62 นโยบำยและแผน/วัดรัตนฯ/รัตภูมิ 
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            กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาและเพิม่สมรรถนะพึงประสงค์ทรพัยากรบุคคล 
               เพื่อสร้าง “นักจัดการความรู้คนเก่ง (Knowledge Workers)” 
  ที่มาที่ไป : 
  ภำครัฐได้ก ำหนดเป็นนโยบำยที่ส ำคัญ คือ กำรมุ่งเน้นกำรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้สร้ำง
คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนที่ดีขึ้น    ท ำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดท ำ
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรงำนที่
รับผิดชอบให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ก ำหนด  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงาน 
  กระบวนกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยำกรบุคคลให้ทรัพยำกรบุคคลจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง
รำยบุคคล(ID-Plan) เพ่ือให้ทรัพยำกรบุคคลได้วัดประเมินวิเครำะห์สมรรถนะและองค์ควำมรู้ที่ต้องกำรในกำร
น ำมำพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน  ซึ่งจำกสภำพควำมพร้อมในเรื่องเวลำ    และงบประมำณในกำรที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยำกรบุคคลที่ปฏิบัติงำนได้เข้ำรับกำรพัฒนำมีน้อย    ฉะนั้น   เพ่ือให้ทรัพยำกรบุคคล
ได้ใช้เวลำว่ำงที่มีอยู่ในห้วงเวลำและงบประมำณท่ีจ ำกัด กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร ได้ด ำเนินกำรสืบค้น
หน่วยงำนหลักภำครัฐ ภำคเอกชนที่จัดท ำระบบ สำระหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ
ได้พัฒนำตนเองได้ตำมควำมต้องกำรและจัดท ำคู่มือขั้นตอนแนวทำงในกำรใช้  พร้อมกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริม
ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเต็มรูปแบบ ดังนี้ 
  1. ส ำนักงำน ก.พ.ร. มี 2 หลกัสูตร คือ แบบพัฒนำตนเองเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ  และแบบพัฒนำตนเอง
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะที่พึงประสงค์และมีเกียรติบัตรมอบให้ ที่ http://www1.opdcacademy.com/index.php 
  2. ส ำนักงำน ก.พ. มีเกียรติบัตรในทุกหลักสูตร https://www.ocsc.go.th/e-learning ตอนนี้ก ำลัง
เปิดหลักสูตรกำรอบรมพัฒนำ 
  3. จุฬำลงกรณ์มหวิทยำลัย  มีเกียรติบัตรทุกหลักสูตร https://mooc.chula.ac.th/  
  4. สถำบัน Alison ภำคเอกชน https://alison.com/  
โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำระบบเพื่อกำรเลือกสำระหลักสูตรเพื่อให้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุน
เพ่ือให้ทรัพยำกรบุคคลในสังกัด มีควำมตระหนักเห็นคุณค่ำควำมส ำคัญของตนเองในกำรเป็นส่วนส ำคัญของ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุผล ดังนี้ 
  1. ให้ทรัพยำกรบุคคลในองค์กรและในสังกัดเลือกสรรสำระหลักสูตรจำกหน่วยงำนที่ก ำหนดเพื่อเลือก 
สำระหลักสูตรที่ต้องกำรพัฒนำ ลงทะเบียน และฝึกอบรมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  2. ทรัพยำกรบุคคลในองค์กร ควรเข้ำรับกำรพัฒนำสำระหลักสูตรที่ต้องกำรอย่ำงน้อย 1 สำระ
หลักสูตรในระหว่ำงเดือน สิงหำคม – ธันวำคม 2561 เพ่ือจัดส่งหลักฐำน รำยงำนให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
รวบรวมภำยในวันที่ 20 ธันวำคม 2561 
  3. เชิญชวนร่วมกิจกรรม “คุณคือนักจัดกำรควำมรู้คนเก่ง” คือ  ทรัพยำกรบุคคลที่เข้ำรับกำรพัฒนำ
และได้รับเกียรติบัตรมำกกว่ำ 5 ฉบับขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรในที่ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในครำว
ประชุมประจ ำเดือน ธันวำคม 2561                                           
      ----------------------------------- 

http://www1.opdcacademy.com/index.php
https://www.ocsc.go.th/e-learning
https://mooc.chula.ac.th/
https://alison.com/
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บทน า 
  งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มี
ภารกิจ บทบาทหน้าที่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์สามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย มี
มาตรฐานวิชาชีพ และการกระตุ้นส่งเสริมให้มีความตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองในการเป็นส่วน
ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือให้มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
กลุ่มเป้าหมาย 
  ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดทุกคนเพ่ือเข้าสู่เวที่การประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานให้บริการ 
  ได้ก าหนดกรอบการสร้างคุณภาพการให้บริการด้วย “KM Model by PLC” เพ่ือกระตุ้นสร้างเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเอง จนสามารถสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
เด่น  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  K   คือ   Knowledge  Workers  มุ่งม่ันสืบเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมเสริมเติมเต็ม
ให้กับตนเองและเพ่ือนครูอยู่เสมอ 
  A  คือ  Advance   กระตุ้นเสริมสร้างคุณภาพงานตนเองและเพ่ือนครูให้เหนือระดับ  เกิดความ
คาดหมาย 
  PLC  คือ Professional Learning Community  หรือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เป็นกระบวนการร่วมสนทนา พูดคุย รับฟัง วิพากษ์ เติมเต็ม ชี้แนะแนวทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ พร้อมหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบประสบการณ์ตรงเพ่ือให้เกิดการต่อยอดองค์
ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  สู่กระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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การวัดประเมินสมรรถนะท่ีพึงประสงค์และส ารวจความต้องการพัฒนา รับทราบสภาพปัญหา 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ าทุกปี(กรกฏาคม) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผน 

และจัดท าโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ 

จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี /ทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนประจ าป ี
สู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

(โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ปี 63) 
(กิจกรรมครูดีศรีสงขลา 2 สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 

จัดท าหนังสือและหลักเกณฑ์แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ โรงเรียน 
ผอ.รร/ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 

กระตุ้นเน้นย้ า ชี้แจงรายละเอียด 
หลักเกณฑ์และวิธีการ ขั้นตอน 

การด าเนินการเพ่ือให้ลุ่ม
เป้าหมายเข้าใจและมีเจตคติที่ดี 

เปิดคลีนิกครูดีศรีสงขลา2 
เพ่ือรับปรึกษาให้ค าแนะน า ชี้แจง 
ขั้นตอนวิธกีารให้กับกลุ่มทีส่นใจ 

ผ่านโทรศัพท์/Line/เข้าพบ 

สร้างเครือข่ายโรงเรียน/ผอ.ร.ร.
เพ่ือแนะน า ให้ข้อมูลครูและ

บุคลากรในสังกัดท่ีมีผลงานเด่น 
เพ่ือเสนอเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม & 

ร่วมกับรายชื่อที่ได้รับจาก
เครือข่ายโรงเรียน เพ่ือประกาศ

เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
บอกเล่าประสบการณ์ของผู้ได้รับ
รางวัลOBEC เพ่ือชี้ช่องทางและ
ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมฯ 

จัดกลุ่มการให้บริการการเขียน
ผลงานเด่นแก่ผู้เข้าร่วม ฯ 

เพ่ือให้ครูมาบอกเล่าและเรียนรู้ 
การเขียนกรอบ/ผลงานเด่น 

จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย ฯ 
ระหว่างผู้มีประสบการณ&์กับ
ผู้เข้าร่วมตามกลุ่มสาระเพ่ือ

กลั่นกรองและตกผลกึองค์ความรู้ 

ได้องค์ความรู้ใหม่(Model)พัฒนา
งานสู่การเผยแพร่ขยายผล 

และการเข้าร่วมประกวดOBEC 

ตลอดจนการสร้างเครือข่าย 

การน าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ 
การวัดประเมินผลที่ได้รับท้ังในรูปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และวัดประเมินค ารับรองฯเป็นฐาน 

ครู โรงเรียน ผู้บริหาร ลูกจ้าง มีผลงานเด่นที่มีขั้นตอนวิธีการเขียนเชิงวิชาการ และ 
มีความสามารถในการน าเสนอและใช้ประโยชน์ จนเป็นที่ยอมรับในเชิงประจักษ์ในระดับภาค/ชาติ 

งานมีคุณภาพ 
มีวิธีการเป็นที่ยอมรับ 
สามารถเป็นต้นแบบ 
ที่ดีแก่เพ่ือนครูได้ 

นักเรียนเรียนรู ้
อย่างเป็นสุข สนุกกับการ 

เรียนรู้ มีผลการศึกษาเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

โรงเรียนมีคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีองค์ความรู้ 

เป็นที่ยอมรับของสังคม 
มีความเป็นมืออาชีพ 

ผลที่ได้รับจาการด าเนินงาน 
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ภาพความส าเร็จ 
  1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีและตระหนักรู้ถึงคุณค่าความส าคัญของ
ตนเองในการเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ 
  2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ สามารถสร้างสรรค์พัฒนา
งานที่รับผิดชอบให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ 
  3. การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานขององค์กรกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ได้อย่างมีประสิทธิผล 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน 
  1.การเติมเต็มผลงานเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเชิงประจักษ์ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคใต้ 
และระดับชาติ ควรมีการก ากับ ติดตาม แนะน า วิพากษ์เติมเต็มให้เกิดการขับเคลื่อน ต่อยอด ขยายผล เพื่อ
สร้างประสิทธิภาพงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  2.มีเวทีน าเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้มีผลงานและกลุ่มเป้าหมายภายในสังกัด
เพ่ือให้เกิดกระบวนการต่อยอดขยายผล สู่การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง มีผลงานเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ จนได้รับ
รางวัลทรงคณุค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ตามสรุปดังนี้ 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และมีผลงำนเด่นเข้ำเผยแพร่ในเอกสำรทำงวิชำกำรในชื่อ “108 วิธีคิดพิชิตคุณภำพ” เพ่ือต่อยอดขยำยผล 
จ ำนวน 3 เล่ม คือ 
 
 
 
 
 
   

ปี ครูดีศรีสงขลำ 2 OBECภำค OBEC AWARDS ระดับชำติ 
ชนะเลิศ ทอง เงิน เข้ำร่วม 

2556 45 รำย 40 รำย 1 35 4  
2557 60 รำย 59 รำย 6 39 14  
2558 61 รำย 59 รำย 6 24 22 6 
2559 67 รำย 66 รำย 10 52 3 1 
2560 48 รำย 45 รำย 5 25 15  
2561 53 รำย 53 รำย 5 23 6 1 
2562 96 รำย 60 รำย ยังไม่ด ำเนินกำรคัดเลือกระดับชำติ 
รวมทั้งสิ้น 430 รำย 382 รำย 33 198 64 8 
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                                                              ส่วนที่ 4 
                              สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนา 
 
   กระบวนกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร พบว่ำมีกระบวนกำร ดังนี้ 
1. กำรที่ส ำนักในแต่ละส ำนักของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรจัดพัฒนำ  
    อบรมให้กับครูและบุคลำกรทำงกำกรศึกษำ โดยตรงตำมวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยของต้นสังกัด หรือ 
    ตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้  
  ข้อดี  คือ  เป็นนโยบำยใหม่  เพ่ือกำรพัฒนำรูปแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
  ข้อเสีย  คือ  อำจจะไม่ตรงกับสภำพควำมต้องกำรของแต่ละบริบทของแต่ละโรงเรียน มีกำรซ้ ำซ้อ
ระหว่ำงส ำนัก และหน่วยงำนอ่ืน ๆ  ท ำให้ครูผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม   และอำจจะเป็นกำร
ซ้ ำซ้อนกับโครงกำร/กิจกรรมที่ทำง สพป.สงขลำ เขต 2 ก ำหนดจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบำยและบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หำกเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงกำรจะต้องจัดท ำเรื่องขอเปลี่ยนแปลง 
2. โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำน  ซึ่งแต่ละกลุ่ม/หน่วยก ำหนดจัดขึ้นตำมสภำพ
บริบทและควำมต้องกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ 
  ข้อดี  คือ  เป็นไปตำมสภำพควำมต้องกำร สภำพปัญหำ สภำพกำรส่งเสริมพัฒนำขององค์กร 
  ข้อเสีย คือ กำรซ้ ำซ้อนกับต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในบำงกิจกรรม 
3. กิจกรรมที่จัดท ำขึ้นตำมมติขององค์กรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมสภำพบริบท จุดเด่นขององค์กร 
  ข้อดี คือ ไม่ใช้งบประมำณ  เป็นไปตำมสภำพควำมต้องกำรขององค์กรและบริบทที่เกี่ยวข้อง สำมำรถ
แก้ไขสภำพปัญหำ เสริมจุดเด่นขององค์กรได้ 
  ข้อเสีย  คือ  ไม่มีงบประมำณส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
  กิจกรรมที่เป็นจุดเด่น และไม่ใช้งบประมำณสนับสนุน ควรมีกำรจัดอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒ
ธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 
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