
 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ประจ าปี 2563 
 

กลุม่พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2 



ค าน า 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  ได้ก ำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดย
กำรบริหำรจัดกำรงำนโดยใช้กระบวนกำร PDCA เพื่อกำรก ำกับ ติดตำม รำยงำนผล กำรวัดประเมินผลของ
ผลกำรด ำเนินงำน  เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำต่อต้นทุนกำรผลิตภำครัฐ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรฉบับนี้เพื่อรำยงำนผลกำร  ด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจ หน้ำท่ีท่ีได้รับ
มอบหมำย พร้อมวิเครำะห์ สรุปผล หำแนวทำงเพื่อกำรวำงแผนพัฒนำ ส ำหรับปีต่อๆ ไปอย่ำงเป็นระบบ 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำร  “รำยงำนผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี  2563” ฉบับนี้ 
จะสำมำรถน ำใช้เป็นข้อมูลฐำนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรงำนให้เกิดประสิทธิภำพได้ 
 
 

 

         คณะท ำงำน 17 กันยำยน  2563
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ส่วนที่ 1 
ที่มาหลักการและเหตุผล 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ 2563 ได้
ก ำหนดกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังน้ี.- 

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำท่ีผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครูให้ ตรงกับ
สำขำวิชำและสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที ่21 มีรำยละเอียด ดังน้ี.- 

1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี 
2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับ บริบทของพื้นท่ี 
3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจ ำนวนครูอย่ำงเหมำะสม และพอเพียงต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

2. พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน     วิชำชีพ มี
ศักยภำพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีรำยละเอียด ดังน้ี.- 

1) ผู้บริหำร คร ู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนครูตำมควำม จ ำเป็นในกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) ผู้บริหำร คร ู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัด
ประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบท่ีหลำกหลำย ตำมศักยภำพของผู้เรียนและบุคคล 

3. น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกประเภททั้งระบบ 
มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร ศึกษำเพ่ือวำง
แผนกำรผลิตและกำรพัฒนำครูทั้งระบบ 

2) ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดท่ีพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology 
3) ร้อยละของ Digital Content เก่ียวกับองค์ควำมรู้ในสำขำที่ขำดแคลน 

ประกอบกับ ประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดสงขลำได้ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 
จำกนโยบำยดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้ก ำหนด เป็นวิสัยทัศน์ “เป็น

องค์กร ในกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ส ู่มำตรฐำนระดับสำกลบนพ ื้นฐำนของควำมเป็น ไทย” โดยมีเป้ำประสงค ์ที่เก ี่ยวกับ
ทรัพยำกรบุคคลไว้ดังน้ี “ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ ม ีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มำตรฐำนว ิทยฐำนะ 
มำตรฐำนว ิชำช ีพและม ีคุณธรรมจร ิยธรรม” ซ่ึงมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ตำมกลยุทธ์ที่ 3 “ส่งเสริมสน ับสนุนพัฒนำผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” 
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กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ประถมศึกษำสงขลำ 
เขต 2 ได้ศึกษำรำยละเอียดของนโยบำยพบว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและ บุคลำกรทำงกำรศ ึกษำให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำน ว ิชำช ีพ มีศักยภำพ มีค ุณธรรมจริยธรรม มีดังน้ี 

1) ประมวล วิเครำะห์ควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของผู้บริหำร คร ูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ
เพื่อวำงแผนพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร 

2) ก ำหนดกรอบและว ิเครำะห์หลักสูตรเพ ่ือพ ัฒนำให้เช ื ่อมโยงกับควำมก ้ำวหน้ำในว ิชำช ีพ 
3) ประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคร ูพ ัฒนำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ  จ ัดทำหล ักสูตรที่มี คุณภำพให้

สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรท่ีกำหนด 
4) สนับสนุนให้ผู้บริหำร คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผน เข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรท่ี ก ำหนดท่ี

เชื่อมโยงก ับควำมก ้ำวหน้ำในว ิชำช ีพ 
5) ส่งเสริม พัฒนำบุคลำกรในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC) 
6) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลท่ี เน้นทักษะ

กำรคิดชั้นสูงผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
7) ส ่งเสร ิม พัฒนำผู้บร ิหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำทุกประเภท ให้มคีวำมรู้ ท ักษะด้ำน Digital Literacy, 

Digital Pedagogy ทักษะกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำท่ี 3 
8) ส ่งเสร ิมพ ัฒนำและยกระด ับควำมรู้ภำษำอ ังกฤษของคร ูที่สอนภำษำอ ังกฤษโดยใช้ระด ับกำรพ ัฒนำ ทำงด้ำนภำษำ 

(CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีกำหนด 
9) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนท่ีมีควำมแตกต่ำง 
10) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำร เรียนรู้ด้ำนทักษะ

กำรค ิดช ั้นสูง 
11) ส ่งเสร ิมพ ัฒนำคร ูผ ู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เป็น รำยบุคคล

และกำรสอนแบบคละชั้น 
12) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนร ู้ส ำหรับผ ู้เรียนท่ีมีควำมต ้องกำรจ ำเป็นพ ิเศษตำม ศักยภำพของผู้เร ียนแต่

ละบ ุคคลและตำมสภำพและประเภทควำมพ ิกำร 
13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
14) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรว ิธ ีกำรประเมินครู โดยเน้นกำรประเมินสมรรถนะในกำรจัดกำเรียนกำร สอนโดย
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ผลส ัมฤทธิ์ของผู้เร ียนเป็นหล ัก และประเมินจรรยำบรรณของคร ูทุก ๆ  5 ป ี (ประเมิน 360 องศำ) 
ในส่วนของกำรน ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพ ัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ ทุกประเภทท้ัง

ระบบ และกำรพัฒนำ Digital  Content  ในองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำท่ีขำดแคลน เพ่ือให้ สำมำรถตอบสนองตำมนโยบำย
ของต้นสังกัด โดยน ำสภำวะบริบท ควำมต้องกำรภำยในสังกัดเพ่ือวิเครำะห์วำง แผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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        ส่วนที ่ 2 กรอบแนวทางของการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล      ประจ าปี 2560-2563 และการกำหนดโครงการ/กิจกรรม 
                     เพ ื่อการด าเน ินงานในปีงบประมาณ 2563 
ข้อม  ลสารสนเทศประกอบการว ิเคราะห  /วางแผน 

1.นโยบายของ สพป.สงขลา เขต 2 
ส ำน ักงำนเขตพ ื้นท ี่กำรศ ึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 

ได้ก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปี 2563  ไว ้ดังน้ี “เป็นองค์กรช ั้นน ำในกำรจัดกำรศึกษำที่ม ีคุณภำพสู ่มำตรฐำน
ระดับสำกลบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย” โดยได ้ก ำหนด พ ันธกิจที่ส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรด้ำน ทรัพยำกรบ ุคคล คือ   
“พ ัฒนำผ ู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ม ีคุณภำพตำมมำตรฐำนต ำแหน ่ง มำตรฐำนว ิทยฐำนะและมำตรฐำนว ิชำช ีพ 
มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม” เพ ื่อเป ้ำหมำยที่ส ำคัญ 

1.ประชำกรวัยเร ียนทุกคนได้ร ับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถ ึงและม ีคุณภำพสู่สำกลบนพ ื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 

12 ประกำร 
3.ผ ู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ ม ีคุณภำพตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มำตรฐำนว ิชำช ีพ มำตรฐำนวิทยฐำนะ

และมีคุณธรรมจริยธรรม 
ส ่การทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบ ุคคล ปี 2561-2563 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้มีกำร
จัดเก็บ รวบรวมประมวลผลสภำพปัญหำ อ ุปสรรค ภำพควำมส ำเร ็จของกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรพ ัฒนำทรัพยำกร
บุคคล  กำรวัดประเมินสมรรถนะทรัพยำกรบ ุคคล สภำพควำมตอ้งกำรพ ัฒนำ ของทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนนโยบำย
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ของต้นสังกัดหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ ื่อให้คณะกรรมกำรพ ัฒนำทรัพยำกรบ ุคคล ส ำน ักงำน
เขตพ ื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได ้ใช้ในกำรหำรือร่วมเพ่ือหำรือทบทวน ปรับปรุง พัฒนำแผนฯหรือกำหนดเป็น
โครงกำร/กิจกรรมเพื่อใช้ในกำร ขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 2563 โดยมีข้อมูลฐำน ดังน้ี 

1. ผลการวัดประเมินสมรรถนะคร  และบ ุคลากรทางการศ  กษา ประจ าป ี 2563 
               ได้ด ำเนินกำรจัดส่งแบบวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซ่ึงปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำเพ่ือให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำด ำเนินกำรวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนเป็นรำยบุคคลและผู้บริหำรสถำนศึกษำได้เชิญครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมรับทรำบผลกำรประเมิน สมรรถนะ สู่กำรหำรือร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล       
(ID-Plan) เพื่อหำสภำพกำรพัฒนำตนเอง เมื่อดำเนินกำรแล้วให้ด ำเนินกำรรวบรวมจัดส่ง กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อ
ดำเนินกำรกรอก ข้อมูลและประมวลผล ท ำให้ได้ค่ำสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลและรำยละเอียดควำมต้องกำรพัฒนำ ดังน้ี 
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ตวัช้ีวดัการประเมนิสมรรถนะ ระดบัคุณภาพ รอ้ยละ 
1.ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้

1.ความสามารถในเน้ือหาสาระการจดัการเรียนการสอน ระดบั 5 95 

2.ความสามารถในการจดัการเรียนรูต้ามบรบิทของโรงเรียนสามารถ 
ปรบัเปลีย่นกระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม 

ระดบั 5 95.5 

3.ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั 5 98 

2.การพฒันาผูเ้รียน 

1.ความสามารถในการปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรมและการปลูกฝงั 
คา่นิยมไทย 12 ประการ 

ระดบั 5 97.5 

2.ความสามารถในการปลูกฝงัความเป็นประชาธปิไตย ระดบั 5 98 
3.ความสามารถในการจดัระบบดูแลและช่วยเหลือนกัเรียน ระดบั 5 98 

3.การวเิคราะห์ สงัเคราะห์และวจิยั 
1.ความสามารถในการวเิคราะห์สภาพปญัหาการจดัการเรียนรู้ ระดบั 5 85 
2.ความสามารถในการสงัเคราะห์ ระดบั 5 85 

4.การบรหิารจดัการช ัน้เรียน 
1.ความสามารถในการจดับรรยากาศการเรียนรู ้ ระดบั 5 98 

2.ความสามารถในการจดักจิกรรมสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเรียนรู้ อยา่งมี
ความสุข 

ระดบั 5 95 

5.สมรรถนะหลกัของการเป็นขา้ราชการมืออาชีพ 
1.การมุง่ม ั่นผลสมัฤทธิข์องงานในหน้าทีที่ร่บัผดิชอบ ระดบั 5 90 
2.ต ัง้ใจเต็มทีพ่รอ้มปรบัปรุงพฒันาสรา้งคณุภาพการใหบ้รกิาร ระดบั 5 95 
3.ใฝ่เรียนรูเ้พื่อพฒันาตนเอง พฒันางานพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง ระดบั 5 90 

4.การท างานเป็นทีมสามารถแลกเปลีย่นเรียนรูช้่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
 

ระดบั 5 95 

5.เชือ่ม ั่นศรทัธาในวชิาชีพ มีวนิยั  ด ารงตนอย่างเหมาะสม ระดบั 5 95 

สรุป ครูและบุคลากรทางการศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยครูผูส้อน 1,297ราย พนกังานราชการจ านวน 49ราย 

ครูอตัราจา้ง จ า น วน417 ราย รวมท ัง้สิน้ 1,763 ราย มีผลการวดัประเมนิสมรรถนะทีพ่ึงประสงค์ อยูใ่นระดบั

ดีมาก เน่ืองจากมีความรู ้ความเขา้ใจและทกัษะทีส่ามารถคดิคน้ ประดษิฐ์ พฒันางานให้มีประสทิธภิาพ 

สามารถสรา้งองค์ความรูใ้หม ่ๆ ในการสรา้งคุณภาพงานจนเป็นทีย่อมรบัในทุกสมรรถนะ 
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ถึงร้อยละ 90-95 ยกเว้น สมรรถนะกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และวิจัย ซ่ึงมีค่ำสมรรถนะอยู่ในระดับดีมำก เพียง ร้อยละ 85 
ซ่ึงท ำให้ทรำบว่ำ ในกระบวนกำรคิด วิเครำะห์และกำรคิดเชิงระบบของครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ยังคงอยู่ในระดับ
ต่ ำกว่ำท่ีคำดหมำย 
2. สภาพอ ัตราก าลังของคร และบ ุคลากรทางการศ  กษาในสถานศ  กษา 

สภำพโดยท่ัวไปอัตรำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ยังอยู่ในสภำพครูเกินเกณฑ์ เน่ืองจำกมี โรงเรียนขนำด
เล็ก จ ำนวนมำก ถึง 55 โรงเรียน จำกโรงเรียนในส ังก ัด จำนวน 127 โรงเร ียน ท ำให้ มีครูและบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ ไปกระจุก
ตัวอยู่ท ี่โรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงและขำดแคลนคร ูในอ ีกโรงเรียนหน ึ่ง  ซ่ึง ขณะนี้ คณะกรรมกำรวำงแผนอัตรำกำลัง และ
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำได้หำรือร่วมกันเพื่อแก้ไข สภำพปัญหำดังกล่ำวอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
3. สภาพความต้องการพัฒนาของทรัพยากรบุคคลในสังกัด 

จำกกำรท่ี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้กระตุ้นส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำ แผนพัฒนำตนเอง
รำยบุคคล(ID-Plan) ในเดือน ตุลำคม – พฤศจิกำยน ของทุกป ีพอสรุปได้ดังน้ี 

3.1.สภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส านักงานเขตพื้นที่การศ กษา 
1) ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-มีกระบวนกำรจ ัดอบรมพ ัฒนำ เสริมทักษะ เพิ ่มสมรรถนะเก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนร ู้ตำม นโยบำยใหม่ ๆ 
ท่ีหลำกหลำยรูปแบบเพ่ือให้ครูผู้สอนน ำไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ ื่อให้เกิดประสิทธ ิภำพ ซ่ึงม ีท้ัง
ข ้อดีและข้อเสีย ดังน้ี 

ข้อดี 
☑ ครไูด้องค์ควำมรู้ เทคนิค ว ิธ ีกำรใหม่ ๆ   เพ่ือน ำมำใช ้ในกำรพ ัฒนำกำรจัดกำร เรียนรู้ได้อย่ำง

มีประสิทธ ิภำพ 
☑ ครูได้เครือข่ำยกำรพัฒนำสร้ำงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเป็นทีมใน กำร

ปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิผล 
ข้อเสีย 

🗵 ครูต้องท้ิงห้องเรียน นักเรียนเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรม ซ่ึงมีอยู่หลำกหลำยซ้ ำซ้อนกัน ท ำให้

นักเรียน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไม่เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 
🗵 ครูจะมีเจตคติด้ำนลบแต่แนวคิด องค์ควำมรู้ เทคนิควิธีกำร นโยบำยใหม่ ๆ ท่ี ทำงต้น

สังกัด/หน่วยงำนที่เก ี่ยวข้องจดัอบรมพ ัฒนำและประกำศเป็นนโยบำยในกำรพ ัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศ ึกษำ  เนื ่องจำก
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เหมือนสร ้ำงภำระงำนเพ ิ่มข ึ้น เช ่น กำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนร ู้ทำงวิชำช ีพ (PLC) ในกำร พ ัฒนำคุณภำพสร้ำงสรรค์ผลงำน
เด่นของกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท ำให้เครียดหรือเป็นก ังวลเพ ิ ่มข ึ้น 

🗵 นโยบำย เทคนิค ว ิธ ีกำร มีกำรเปล ี่ยนแปลงบ ่อย และขำดควำมต ่อเน่ืองที่ม ีกำร 
ใช้งำนจนเกิดภำพควำมส ำเร ็จ และกระบวนกำรก ำกับ ติดตำม แนะน ำ  ชื่นชมภำพควำมส ำเร็จของต้นสังกัด มี กำรด ำเนินงำนท่ี
เหม ือนกับกำรผลิตมำ แล ้วให้ทดลองใช้ แล ้วหยุดผลิต 
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กระบวนการแก้ไขปรับปรุง แก้ไขของ สพป.สงขลา เขต 2 
จำกสภำพปัญหำเดิม ๆ ท่ีได้รับจำกทรัพยำกรบุคคล ท ำให้คณะทำงำนของ  สพป. สงขลำ เขต 2 

ได้ร่วมหำรือ และวำงแผนก ำหนดเป็นแนวนโยบำยกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขสภำพปัญหำเหล่ำน้ี ให้ลดน้อยลงและให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ต่อต้นทุนผลิตภำครัฐให้มำกท่ีสุด เน่ืองจำกสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนถือเป็น สภำพภำยนอกท่ีไม่สำมำรถขจัดให้หมดไป หรือไม่กระท ำ 
ตำมได ้ โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

1) ร ่วมก ันคิด ว ิเครำะห ์องค ์ควำมรู้ นโยบำยเทคนิควิธีกำรท่ีได้รับว่ำมีข้อแตกต่ำง จุดเด่น จุดด้อย และมี 
กระบวนกำรดำ เนินงำนอย่ำงไร สอดคล้องและไปในทิศทำงเดียวกับองค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่เดิมอย่ำงไร เพ่ือหำควำมเชื่อมโยง และหล่อหลอม
ให้เป็นข้ันตอน กระบวนกำรที่ครูสำมำรถน ำไปใช้แทนหร ือใช้ร ่วมก ับของเด ิมท่ีใช ้อยู ่ได้อย ่ำงมีประสิทธ ิภำพ 

2) ก ำหนดคณะท ำงำนเพ ื่อสร ุป จ ัดท ำค ู่ม ือ แนวทำง ข้ันตอน กระบวนกำรด ำเนินงำนก ำหนดกรอบ
แนวทำง กำรก ำกับ ติดตำม แนะน ำ (Coach) ช ่วยเหล ือ น ิเทศ ว ัดประเม ินผล เพ ื่อให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม 

3) ระดมและสร้ำงทีมจำกทุกภำคส่วน คือ ว ิชำกำรประจ ำโรงเรียน ประธำน เครือข่ำย
สถำนศึกษำ คณะศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรกำรศึกษำ กลุ่มพัฒนำครู ถือเป็นภำรบทบำทหน้ำท่ีในกำร ด ำเนินงำนขับเคลือ่น
นโยบำย/องค ์ควำมรู้ใหม่สู ่กำรปฏิบ ัติให้เป็นรูปธรรม โดยใช้หลักกัลยำณมิตร เพ่ือท ำให้ครู มีเจตติที่ดีต่อนโยบำย/องค์ควำมรู้
ใหม่ ๆ ที่ได้รับ 

4) เสริมแรงด้วยกิจกรรม กระตุ้น ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ขยำยผลเพ่ือให้เป็น ต้นแบบท่ีดี
สู่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเด่นด้วยกิจกรรม “ครูด ีศรีสงขลำ2 ส ู่เวทีกำรประกวดรำงว ัลทรงคุณค ่ำ สพฐ.” 

5) กรณีท่ีเป็นนโยบำย/องค์ควำมรู้ใหม่ท่ีมอบหมำยให้ สพป.ดำเนินกำรจัดกิจกรรม กำรอบรมพ ัฒนำ
ส ู่ครูผู้สอน จะใช ้ว ันปิดภำคเรียนหรือวันหยุดที่ท ำให ้ไม่เกิดผลกระทบก ับกำรจัดกำรเรียนกำร สอนของครู 

2) สพป.สงขลา เขต 2 
กระบวนกำรพ ัฒนำทร ัพยำกรบุคคล ที่จัดโดยสำนักงำนเขตพ ื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ สงขลำ เขต 2 จะ

มีหลำกหลำยรูปแบบ แต่มีกระบวนกำรท่ียึดหลักสำคัญ ดังน้ี 
1.กำรเสนอกิจกรรมเข้ำสู่แผนปฏิบัติกำรประจำปี ท้ังในรูปของกำรมีงบประมำณรองรับ และ กำร

ดำเนินงำนท่ีไม่มีงบประมำณรองรับ เพ่ือวิเครำะห์สำระหลักสูตรกำรพัฒนำในแต่ละขอบข่ำยควำม รับผิดชอบของกลุ่ม/
หน่วย เพื่อ 

-หลอมรวมเป็นหลักสูตรเดียวแต่เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เวลำและกำรกระทบกับกำรจัด กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน กำรปฏ ิบัติงำนให้น้อยท่ีสุด เช ่น หล ักสูตรเขตสุจริต/ร.ร.สุจริต หลอมสำระหลักสูตร กับกำรส ่งเสร ิมคุณธรรม
จร ิยธรรมและจรรยำบรรณว ิชำช ีพ หล ักสูตรกำรป้องปรำมกำรกระท ำผิดว ินัย



~ 9 ~ 
รายงานผลการด าเนินงานการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา ประจ าปี 2563 

  กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา สพป.สงขลา เขต 2   

 

 

 

มำตรกำรประหยัดและกำรบร ิหำรจ ัดกำรงบประมำณ โดยใช ้หล ักสูตร 1 ว ัน คือ ว ันเสำร์ มีเจ้ำภำพหล ัก 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มกฎหมำยและนิติกร กลุ่มอ ำนวยกำร และกลุ่มพัฒนำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำโดยมีคณะทำงำนในกำรออกติดตำม แนะน ำ(Coach) วัดประเมินผล 

-หลีกเลี่ยงกำรซ้ ำซ้อนของกิจกรรม 
-ลดสภำพปัญหำกำรใช้และกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณท่ีมีอยู่อย่ำงจำกัด 
-กำรสร้ำงทีมงำนท่ีเข้มแข็งภำยในองค์กรและโรงเรียนในสังกัด 
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นนักจัดกำรควำมรู้มืออำชีพ ท่ีสำมำรถสืบค้นองค์ ควำมรู้เพื่อนำสู่

กำรจัดท ำคู่มือ แนวทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อใช้ประโยชน์แทนกำรจัดอบรมพัฒนำ 
2.กำรว ิเครำะห์ภำรกิจ เพ ื่อมีให้ซ้ ำซ้อนกับกระบวนกำรจัดอบรมพ ัฒนำของต้นสังกัดและ หน่วยงำนที่

เก่ียวข ้อง ท้ังน้ี จะสำมำรถปรับเปล ี่ยน ทบทวนกิจกรรมในโครงกำรหำกม ีกำรซ้ ำกับต้นสังก ัดและ หน่วยงำนที่เก่ียวข ้อง  โดย
แปลงเป็นกิจกรรมกำรออกช ่วยเหลือแนะน ำ (Coach) ติดตำม ช ่วยเหล ือ และ กระตุ้นให้เกิดกำรน ำองค์ควำมรู้ท่ีได้รับมำใช้
ประโยชน์ 

               3.ต้องกำรพ ัฒนำผ ่ำนระบบ Online เพ ื่อใช้เวลำว ่ำงและเคร่ืองม ืออ ุปกรณ ์ที่ม ีอยู่ของสถำนศึกษำในกำร
พ ัฒนำสำระหล ักสูตรที่ต ้องกำร เพ ื่อให ้ได้องค์ควำมรู ้ในกำรพ ัฒนำงำนและเพ ื่อตอบสนองนโยบำยต้นสังกัด ในกำรสร้ำง
ทร ัพยำกรบ ุคคลให้เป็นนักจัดกำรควำมรู้ม ืออำช ีพ 

              4.มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC )เพื่อกำรพัฒนำ สร้ำง
คุณภำพงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 

              5.กำรใช้ว ิธ ีกำรสืบค้นและกำรใช้ส ื่อสังคมออนไลน ์และสื ่อInternet เพ ื่อกำรพ ัฒนำงำน พ ัฒนำ ตนเอง 
เพื ่อให้สำมำรถท ุ ่มเทเวลำให้กับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรพ ัฒนำงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย  

 4. สภาพนโยบายของต้นสังกัดและองค กร 
  4.1. เป้ำหมำยขององค์กร “สร้ำงทรัพยำกรบุคคลให้เป็นน ักจัดกำรควำมรู้ม ืออำช ีพ เพ ื่อพ ัฒนำองค ์กร สู่องค ์กร

แห่งกำรเรียนรู ้ในยุคประเทศไทย 4.0” 
 4.2. กำรสร้ำงคุณภำพงำนให ้บริกำรให้มีประสิทธ ิภำพ ที่สำมำรถตอบสนองควำมต ้องกำรของ ผู้ใช ้บริกำรได้จนเก ิด

ควำมเช ื่อมั่นศรัทธำของประชำชน 
            5. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรและการบริหารจัดการในองค กร 

สพฐ. ได้จัดสรรงบประมำณเพ ื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรมีจ ำนวนจ ำกัด ค ือ ประมำณ 5,000,000.- บำท       
ทำให้จะต้องมีกระบวนกำรวำงแผนเพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญเพื่อกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เกิดประส ิทธิภำพสูงส ุด 
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คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ร่วมหำรือเพื่อเสนอ โครงกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงในส่วนของกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสังกัดมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1.กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำด้วยกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ โดยมอบหมำยให้กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและว ัดประเมินผลกำรจัดกำรศ ึกษำ และเคร ือข่ำยสถำนศึกษำ เป็นผ ู้ด ำเนินกำรและรับผิดชอบ  

2.กำรด ำเนินงำนพ ัฒนำสำระหล ักสูตรตำมนโยบำยของต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เก ี่ยวข ้อง ได้มอบหมำยให้ 
ผู้รับผ ิดชอบเป็นผ ู้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เป็นไปตำมเป ้ำประสงค์ของต้นสังก ัด/หน ่วยงำนที่ เก่ียวข้อง 

               3.โครงกำร/กิจกรรม ใด ๆ  ท ี่คำดว่ำต้นส ังก ัด/หน ่วยงำนที่เก่ียวข้องจะด ำเนินงำนจะไม่น ำกิจกรรม/โครงกำร น้ัน 
ๆ  มำจัดเป็นโครงกำร/กิจกรรมที่จะบรรจุไวใ้นแผนปฏ ิบัติกำรอ ีก  แต ่อำจจะสอดแทรกกระบวนกำร  กำกับ ติดตำมนิเทศ 
แนะน ำ (Coach) ไว้ในแผนนิเทศ ฯ หรือกระบวนกำรด ำเนินงำนของผู้รับผิดชอบเพื่อให้ เกิดกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนท่ีเป็น
รูปธรรมท้ังระบบ ไม่เพียงรับหลักกำรแล้วผ่ำนเลยไป 

                   4.คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 
ประกอบด้วย 

4.1. นำยปรำโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลำ เขต 2 ประธำนกรรมกำร 
4.2. ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ 15 เครือข่ำยสถำนศึกษำ กรรมกำร 
4.3. ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.สงขลำ เขต 2 กรรมกำร 
4.4. ตัวแทนครูผู้สอน ใน 5 อ ำเภอหลัก กรรมกำร 
4.5. นำงกชนิกำ วงศ์วรนุช ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.6. นำงสำวศรีพิมพ์  จิตภักดี นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
4.7. นำงธัญรดี  มุณ ีกุล นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรแลผู้ช ่วยเลขำนุกำร   

              ร่วมหำรือเพ่ือน ำข้อมูลสู่กำรวิเครำะห์ เพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจำำปี เพื่อก ำหนด เป็น
โครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปี 2563  เพื่อเสนอไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
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โครงการ/กจิกรรม ตอบสนองนโยบาย/สภาพบรบิทองค์กร 

1.โครงการพฒันาผูบ้รหิาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา ใช้
งบประมาณทัง้สิน้ 210,000.- บาท ประกอบดว้ยกจิกรรม 
1.1.การขบัเคลือ่นTEPE Online สูเ่ป้าหมายทีม่ีประสทิธภิาพ 
1.2.การพฒันาครูดว้ยการขบัเคลือ่นกระบวนการPLCชุมชนแห่ง  
    การเรียนรูท้างวชิาชีพสูส่ถานศกึษาทีย่ ั่งยืน 
 

นโยบายที ่3 ของ สพฐ.และยุทธศาสตร์ 
ที ่3 ของจงัหวดัสงขลา 
1.1.ตอบสนองนโยบาย สพฐ. 
1.2.ตอบสนองนโยบาย สพฐ./รฐับาล 
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โครงการ/กจิกรรม ตอบสนองนโยบาย/สภาพบรบิทองค์กร  

 
1.3.กจิกรรมกระตุน้สง่เสรมิความตระหนกัเห็นคุณคา่ 

ความส าคญัของตนเองเพือ่เสรมิสรา้ง บ ารุงขวญัก าลงัใจและยกย่อง เชดิชู
เกียรต ิดงัน้ี 

1) พิจารณาคดัเลือกครูดีศรีสงขลา 2 
2) สูเ่วทีการประกวดรางวลัทรงคุณคา่ สพฐ.(OBEC 

AWARDS) ในระดบัภาคใต ้และระดบัชาต ิ
3) การคดัเลือก สพฐ.ดีเดน่/ขา้ราชการพลเรือนดีเดน่ 
4) ครูดีในดวงใจ 
5) กจิกรรมการคดัเลือกของคุรุสภา 
6) กจิกรรมการคดัเลือกผูท้ าคุณประโยชน์  

 

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

2.โครงการตอ่ยอดพฒันาเสริมสมรรถนะความเป็นมืออาชีพของการ
บรหิารจดัการองค์กร ใมใ่ช้งบประมาณ 

2.1. การทบทวนปรบัปรุงกระบวนการบริหารจดัการองคก์ร 
แหง่การเรียนรูท้ีย่ ั่งยืนดว้ย PLC 

2.2. การจดักจิกรรม “ศุกร์สนัต์ เสวนา” เพื่อการพฒันาคุณภาพ 
การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลิศ 

นโยบายที ่3 ของ สพฐ.และยุทธศาสตร์ 
ที ่3 ของจงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 

3.การพฒันาทรพัยากรบุคคลผา่นระบบ Online เพือ่สรา้ง 
ทรพัยากร บุคคลใหเ้ป็นนกัจดัการความรูมื้ออาชีพ  ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

นโยบายที ่3 ของ สพฐ.และยุทธศาสตร์ 
ที ่3 ของจงัหวดัสงขลา 
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สว่นที ่3 

รายงานผลการด าเนนิงานพฒันาทรพัยากรบคุคล 
จากการก าหนดรายละเอียดในการด าเนินงานเพือ่การพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา ไดด้ าเนินการงานประจ า ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 

ในยุคของสังคมโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21 กำรก้ำวทันและยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง ของทรัพยำกร
บุคคลภำครัฐจ ึงมีควำมส ำค ัญเป็นอย ่ำงยิ่งควำมคล่องตัวมีประสิทธ ิภำพโดยอยู่บนพ ื้นฐำนของ ควำมคุ้มค่ำต่อต้นทุนผลิตภำครัฐ  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ในฐำนะส ำนักงำน ต้นแบบกำรจัดกำรควำมรู ้ของส ำน ักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ ื้นฐำนได้ใช้กิจกรรม “สนทนำยำมเช้ำ” ในกำรพบปะแลกเปลี่ยนเร ียนรู้บอกเล่ำประสบกำรณ์เพ ื่อสร ้ำงทีม 
พัฒนำตนเอง งำน  และองค์กรให้เกิดภำพ ควำมส ำเร ็จ และเม ื่อต้นสังกัดส่งเสริมสน ับสนุนให้มีกำรน ำเครื่องม ือกำรสร้ำงช ุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงว ิชำช ีพ หรือ Professional Learning Community : PLC มำใช ้ในกำรพ ัฒนำสมรรถนะทรัพยำกรบุคคล
เพ ื่อให้ สำมำรถพัฒนำงำนให้เกิดประสิทธิผล 

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงว ิชำช ีพ(PLC) เป็นกำรประยุกต ์แนวคิดองค ์กรแหง่กำรเรียนร ู้ เพ ื่อให้เกิดกำร รวมตัวกัน สร้ำง
ปฏิสัมพันธ์ ลดควำมโดดเดี่ยว โดยคำ นึงถึงกำรสร้ำงคุณภำพงำนให้เกิดประสิทธิภำพ ซ่ึงมี องค์ประกอบที่ส ำคัญ ค ือ เป้ำหมำย
ร่วมก ัน ควำมเป็นผ ู้น ำ สมำช ิกท ี่เป็นกัลยำณม ิตรและจิตอำสำ  ท้ังน้ี ส ำน ักงำนเขตพ ื้นที ่กำรศ ึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 
ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกิจกรรม “สนทนำยำมเช้ำ”ที่ จัดข้ึนเป็นประจ ำส ู ่กำรน ำนโยบำยมำปฏ ิบัต ิโดยทบทวนปร ับปรุงและ
สร ้ำงกิจกรรมใหม่ “ศุกร์ส ันต ์เสวนำ” 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือให้มีเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ บอกเล่ำประสบกำรณ์ และสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึน สู่กำร ระดมแนวคิด 
หำเทคน ิควิธ ีกำรใหม่ ๆ  เพ ื ่อแก ้ไขสภำพปัญหำแลกำรพ ัฒนำงำนใหเ้กิดประสิทธ ิภำพโดยมี เป้ำหมำยส ำคัญ คือ กำรสร้ำง
คุณภำพกำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ 

2.เพื่อพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นนักจัดกำรควำมรู้มืออำชีพ(Knowledge Worker) ท่ีสำมำรถนำ องค ์ควำมรู้ที ่ได้รับสู่



~ 14 ~ 
รายงานผลการด าเนินงานการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา ประจ าปี 2563 

 

  กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา สพป.สงขลา เขต 2   

 

 

กำรพ ัฒนำตนเอง พ ัฒนำงำนและพ ัฒนำองค ์กรให้บรรล ุผลสู ่“องค ์กรแห่งกำรเรียนร ู ้” 
กลุ่มเป้าหมาย 

1.ผู้บริหำรกำรศึกษำ อันประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2   

   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และประธำนเครือข่ำย 
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            2.สถำนศึกษำในสังกัดท ั้ง 15 เครือข ่ำย รวม 27 คน 2.ทรัพยำกรบุคคลผู้ปฏิบัติงำนในสำนักงำน 
3.ผ ู้บริหำรสถำนศ ึกษำในสังก ัดทั้ง 127 โรงเรียน 

 

 

ภายในส านักงาน 
1.ก ำหนดจัดกิจกรรมในทุกวันศุกร์แรกของเดือน โดยแบง่กิจกรรมภำยในส ำนักงำนออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที ่ 1 ภาคเช้า ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. 
1)ผู้บริหำรกำรศ ึกษำ ผ ู ้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และประธำนเครือข ่ำย ร ่วมพบปะ รับประทำนอำหำรเช ้ำ

ร่วมก ัน ณ ห ้องประชุม ส ำน ักงำนเขตพ ื้นที ่กำรศ ึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  โดย ผล ัดเปล ี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพ
จัดอำหำรว ่ำงและเครื ่องดื่ม 

2)ผู้บริหำรกำรศึกษำบอกเล่ำนโยบำย จุดเน้นท่ีส ำคัญ และผลกำรด ำเนินงำนภำยใน ส ำน ักงำนเขต
พ ื้นที ่กำรศ ึกษำ และเคร ือข่ำยสถำนศึกษำ 

3)น ำเสนอผลงำนเด่น/ผลงำนท่ีประสบภำพควำมส ำเร็จของส ำนักงำนโดยผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และผลงำน
เด่นของแต่ละเครือข่ำย(ท่ีได้จำกกำรทำ PLC ภำยในเครือข่ำยสถำนศึกษำ)เพื่อให้สมำชิกชื่น ชม ยินดีร่วมและร่วมวิพำกษ์เติมเต็ม
ผลงำนเด่นให้มีควำมสมบ ูรณ ์เพ ื่อน ำสู ่กำรทบทวน ปร ับปร ุงพ ัฒนำต ่อยอด จนเป็นนวัตกรรมเชิงประจักษ์ 

4)กำรน ำเสนอสภำพปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรช่วยเหลือ เพ่ือให้สมำชิกได้ระดม แนวคิด สรรพ  
ก ำลัง หำแนวทำง เทคนิควิธ ีกำรเพ ื่อช ่วยเหล ือแก ้ไขสภำพปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ส่วนที ่ 2 ช่วงเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 

1)เป็นกำรพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหำรือร่วมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำร  ระดมสรรพ ก ำลังเพ่ือ
แก้ไขสภำพปัญหำอุปสรรค ตลอดจนชื่นชมและวิพำกษ์เติมเต็มผลงำนเด่นไปสู่นวัตกรรม ของรองผู้อำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และสมำชิกภำยในกลุ่ม/หน่วย โดยมี รำยละเอียด ดังน้ี 

2)บอกเล่ำรำยละเอียดเรื่องรำวของกำรพบปะสนทนำยำมเช้ำของผู้บริหำรกำรศึกษำ เพ่ือ สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับสมำชิกภำยในกลุ่ม/หน่วย 

3)เสนอสภำพปัญหำของส ำนักงำน/เครือข่ำยสถำนศึกษำและแนวทำง เทคนิควิธีท่ี ผู้บริหำรกำรศ ึกษำได้
เสนอทำงไว ้เพ ื ่อให ้สมำช ิกในกลุ ่มได ้ร ับทรำบและเสนอแนวค ิด เสนอบ ุคคลเพ ื ่อช ่วยเหล ือ สนับสนุนแก้ไขสภำพปัญหำนั้น ๆ 
ให้บรรลุผล 

4)วงสนทนำได้เสนอผลงำนเด่นของกลุ่ม หรือภำพควำมสำ เร็จของผลงำนเพื่อให้สมำชิกช่วย วิพำกษ์ เติมเต็มให้
ผลงำนเด่นน้ันมีข้ันตอนกระบวนงำนท่ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึนเพ่ือให้ผู้อ ำำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยใช้ในกำรน ำเสนอ บอกเล่ำในท่ีประชุม PLC 
ในครำวต่อไป 
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5)เข ้ำสู ่ก ิจกรรม 5 ส.ภำยในกลุ ่ม/หน ่วย และพ ื้นทีโ่ซนภำยในส ำน ักงำนทีก่ลุ ่ม/หน ่วย ได้ร ับผ ิดชอบ
กระบวนกำร ก ำกับ ต ิดตำม แนะนำ ช ่วยเหล ือและว ัดประเม ินผล กำรด ำเน ินงำนได ้ใช ้หล ักกำร บริหำรจัดกำรด้วยจิตวิทยำ
เชิงบวก(AI4D) คือ วิธีกำรสอนแนะ(Coach) ระหว่ำงผู้บริหำรกำรศึกษำ คือ รอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม หัวหน้ำงำน กับสมำชิกภำยในกลุ่ม/หน่วย เพื่อให้ งำนเกิดประสิทธิภำพ ท้ังน้ี ยังคงสร้ำงเสริมปฏิสัมพันธ์สมำชิก
ภำยในองค์กรและทรัพยำกรบุคคลใน สถำนศึกษำด้วยกำรหำร ือร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตไปวัดทุกวันพระ
แรกของเดือน” 
ภายในเครือข่ายสถานศ กษา 

2.กำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยสถำนศึกษำ โรงเรียน  มีดังนี้ 
1)ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำประชุมหำรือร่วมของคณะกรรมกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ เพื่อ ก ำหนดวัน

จัดกิจกรรมกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ( PLC) เมื่อได้ข้อสรุปจะใช้วิธีกำร ด ำเนินงำนดังน้ี 
2)ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำน ำรำยละเอียดท่ีได้จำกกำรร่วมวงสนทนำยำมเช้ำกับ ผู้บริหำรกำรศ ึกษำ

เข้ำแจ้งให้คณะผู้บริหำรสถำนศึกษำในเครือข ่ำยได้รับทรำบ 
3)ผู ้อ ำนวยกำรโรงเร ียนบอกเล ่ำผลกำรดำเน ินงำน ภำพควำมส ำเร ็จในงำนและสภำพป ัญหำ 

ภำยในโรงเรียน 
4)วงสนทนำร่วมหำรือเพ่ือเสนอแนวทำง ประสบกำรณ์บริหำรจัดกำรท่ีใช้ในกำรแก้ไขสภำพ 

ปัญหำ และร่วมวิพำกษ์เติมเต็มภำพควำมส ำเร็จของผลงำนเด่น  
 5)ประธำนเครือข่ำยจัดเก็บรวบรวมสภำพปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและรำยละเอียดท่ี 
ต้องกำรสนับสนุน จำกส ำนักงำนเขตพ ื้นท่ีรวมทั้งเร ียบเร ียงผลงำนเด ่นเพ ื่อใช ้ในกำรน ำเข ้ำสู ่วงสนทนำยำมยำม ของก ิจกรรม 
“ศุกร์ส ันต ์เสวนำ” ของส ำนักงำนเขตพ ื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ในคร้ังต่อไป 

6)ผ ู้อ ำนวยกำรโรงเร ียน นำรำยละเอ ียดที ่ได ้ร ับจำกวงสนทนำ เพ ื่อไปขยำยผลบอกเล ่ำองค์ควำมรู้สู่ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน ตำมท่ีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำร เรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(PLC)ของโรงเรียนได้ก ำหนดขึ้น 
ภายในโรงเรียนในสังกัด 

3.กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด มีดังนี้ 
1)ผู้บริหำรโรงเรียนและคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ได ้

ก ำหนดกำรจ ัดก ิจกรรมเพ ื่อข ับเคลือ่น โดยผู ้บร ิหำรโรงเร ียนน ำองค ์ควำมรู้ นโยบำยที่ได ้ร ับจำกต ้นสังกัดสู่กำรบอกเล่ำ
ขยำยผลให้สมำชิกได้รับทรำบ 

2)คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ได้ตกลงหำรูปแบบกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)ท ี่
เหมำะสมกับสภำพบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมีผู้บร ิหำรโรงเรียน ห ัวหน้ำงำนว ิชำกำรท ำหน ้ำทีเ่ป ็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก 
กระตุ ้นสร ้ำงเสร ิมสร ้ำงควำมตระหน ักให ้เห ็นค ุณค ่ำควำมส ำค ัญของก ิจกรรม แนะน ำ ให้ค ำชี้แนะ ท˚ำหน ้ำทีส่อน            
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แนะ(Coach) ส ังเกต น ิเทศและต ิดตำมประเม ินผลกำรด ำเน ินงำนของก ิจกรรมกลุ ่ม ย่อย และก ำหนดวันพบกลุ่มใหญ่ของ
โรงเรียน 
                    3)ในแต่ละกลุ่มย่อยของชุมชนแห่งการเรียนร ้ทางวิชาชีพ(PLC)สร้างเสริมกระตุ้นตื่นตัวของเพื่อนสมาชิกให้เกิดกิจกรรม 
โดยเป้าหมายคือร่วมกันแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดข ้นและระดมแนวคิดในการพัฒนำเทคนิควิธีกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
สร้ำงสรรค์พลังงำนของทีมท่ีเข้มแข็งจนเกิดภำพ ควำมส ำเร็จ 
                 4)คร  และบ ุคลากรทางการศ  กษา น ำองค ์ควำมรู ้และภาพความสำเร  จของเทคน ิคว ิธ ีการที่ แก้ไขสภาพปัญหาได้
จนส าเร จเข้าน าเสนอในท่ีประชุมกลุ่มใหญ่ของโรงเรียน เพื่อให้สมาชิกภายในโรงเรียนร่วม วิพากษ เติมเต มเทคนิควิธีการ ให้เกิดความ
สมบ รณ และน าส ่การต่อยอดขยายผลภายในโรงเรียนจนเกิดภาพ ความส าเร จ เป็นผลงาน เทคนิควิธีการเด่นของโรงเรียน 

5)ผู้บริหำรโรงเรียน น ำเทคนิควิธีกำรเด่น เข้ำน ำเสนอในท่ีประชุมของเครือข่ำยสถำนศึกษำ เพ่ือร่วมวิพำกษ์ เติมเต็ม 
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนำให้เกิดเป็นภำพควำมส ำเร็จสู่กำรขยำยผลภำยในเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
กระบวนการก ากับ ติดตาม แนะน า สอนแนะ(Coach) วัดประเมินผล 

4.ประธานเครือข่าย ผ ้บริหารโรงเรียน ศ กษานิเทศก    ผ  ้รับผ ิดชอบเขตพ ื้นที ่มีการด าเนินงานดังนี้ 
1)ออกต ิดตำม แนะน ำ(Coach) เสร ิมแรงสร ้ำงเสร ิมขว ัญ ก ำล ังใจให ้ก ับคร ูและบ ุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นิเทศ กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ เพ ื่อให้กิจกรรมมีควำมเป็นรูปธรรมและย่ังยืน 
2)กระตุ้นส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีประสบผลส ำเร็จสร้ำงเครือข่ำยขยำยผล ต่อเติมสร้ำง

เครือข่ำยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC)ระหว่ำงโรงเรียน เครือข่ำยสถำนศึกษำและ โรงเรียนต่ำงสังกัดอย่ำง
เหมำะสม 

3)กระตุ้นส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยี สำรสนเทศ ท่ีมีอยู่สร้ำง
เสริมเครือข่ำยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำแก้ไขสภำพปัญหำกำรจัดกิจกรรมกำร เรียนรู้และเผยแพร่ขยำยผล 

4)หำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ เพ่ือพัฒนำภำพควำมส ำเร็จให้เกิดควำม สมบูรณ์ ด้วย
กิจกรรม “ครูดีศรีสงขลำ2 สู่เวทีกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS) และ สร้ำงเครือข่ำยกับผู้ประสบ
ผลส ำเร็จทั้งในระดับภำคใต้และระดับชำติ 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
   1.ทรัพยำกรบุคคลในส ำนักงำนและในสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมเป็นนักจัดกำรควำมรู้มืออำชีพ(Knowledge Workers) มีควำมคิด

เชิงระบบ ท่ีมุ่งมั่นสืบเสำะ สืบค้น น ำสิ่งที่ได้รับสู่กำรทบทวน ปรับปรุงพัฒนำงำนให้ เกิดประสิทธิภำพ 
2.เพ ื่อกำรสร้ำงทีมงำนค ุณภำพ ท่ีสำมำรถระดมสรรพก ำลัง แนวคิด เทคนิควิธ ีกำรใหม่ ๆ  ในกำรสร ้ำงค ุณภำพ งำนให้เกิด

ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้ 
3.ทรัพยำกรบุคคลมีควำมตระหนักเห็นคุณค่ำควำมส ำคัญของตนเองในกำรเป็นส่วนส ำคัญขององค์กรท่ีจะ ผลักดันให้

บทบำทภำรกิจหน้ำท่ีขององค์กรส ำเร็จบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
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กจิกรรมสง่เสรมิการพฒันาและเพิม่สมรรถนะพงึประสงคท์รพัยากรบุคคล 
เพือ่สรา้ง “นกัจดัการความรูค้นเกง่ (Knowledge Workers)”     

ที่มาที่ไป : 
ภำครัฐได้ก ำหนดเป็นนโยบำยท่ีส ำคัญ ค ือ กำรมุ ่งเน้นกำรส ่งเสร ิมพ ัฒนำบ ุคลำกรภำครัฐให้สร้ำง คุณภำพกำร

ให้บริกำรประชำชนท่ีดีข้ึน ท ำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ จัดท ำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
เพ ื่อให้หน่วยงำนในสังก ัดใช้เป็นเครื ่องม ือในกำรบริหำรจัดกำรงำนที่ รับผ ิดชอบให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยตัวช ี้ว ัดที่กำหนด 
การดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงาน 

กระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ทรัพยำกรบุคคล ให้ทรัพยำกรบุคคลจัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล(ID-Plan) เพ ื่อให้
ทรัพยำกรบ ุคคล ได้วัดประเมินว ิเครำะห์สมรรถนะและองค์ควำมรู้ท่ีต้องกำในกำรน ำมำพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน ซ่ึงจำก 
สภำพควำมพร้อมในเรื่องเวลำและงบประมำณในกำรท่ีจะ ส่งเสริมสน ับสนุนให้ทรัพยำกรบุคคลที่ปฏ ิบัติงำนได้เข ้ำรับกำร   
พ ัฒนำมีน้อย  ฉะน้ัน เพ ื่อให ้ทรัพยำกรบุคคล ได้ใช้เวลำว่ำงท่ีมีอยู่ในห้วงเวลำและงบประมำณท่ีจ ำกัด กล ุ่มงำนพ ัฒนำบ ุคลำกร 
ได้ด ำเน ินกำรสืบค้น หน่วยงำนหลักภำครัฐ ภำคเอกชนท่ีจัดท ำระบบ สำระหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐ ได้พัฒนำตนเอง ได้ตำมควำมต้องกำรและจัดท ำคู่มือข้ันตอน แนวทำงในกำรใช้ พร้อมกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริม ให้เกิดกำร   
พัฒนำอย่ำงเต็มรูปแบบ ดังนี้ 

1. สำ นักงำน ก.พ.ร. มี 2 หลักสูตร คือ แบบพัฒนำตนเองเพื่อเพิ่มสมรรถนะ และแบบพัฒนำตนเอง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค์และมีเกียรติบัตรมอบให้ ท่ี http://www1.opdcacademy.com/index.php 
           2. ส านักงาน ก.พ. มีเกียรติบัตรในทุกหลักส ตร https://www.ocsc.go.th/e-learning ตอนนี้ก าลัง เปิดหล ักส ตรการอบรม 
พัฒนา 

3. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีเกียรติบัตรทุกหลักสูตร https://mooc.chula.ac.th/ 
4. สถำบัน Alison ภำคเอกชน https://alison.com/ โดยมีรำยละเอ ียดกำรเข ้ำระบบเพื่อกำรเลือกสำระหล ักสูตรเพ่ือให้

เข้ำรับกำรอบรมพ ัฒนำ 
กิจกรรมส ่งเสริมสนับสนุน 

ส ำน ักงำนเขตพ ื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสร ิมสนับสนุน เพ ื่อให้ทรัพยำกร
บุคคลในสังก ัด มีควำมตระหน ักเห็นค ุณค ่ำควำมส ำคัญของตนเองในกำรเป็นส ่วนส ำคัญของ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้บรรลุผล ดังนี้ 

1. ให้ทรัพยำกรบุคคลในองค์กรและในสังกัดเลือกสรรส ำระหลักสูตรจำกหน่วยงำนท่ีก ำหนดเพ่ือเลือก ส ำระหล ักสูตร
ท่ีต ้องกำรพ ัฒนำ ลงทะเบียน และฝึกอบรมตำมหลักเกณฑ ์ที่ก ำหนด 
            2. ทรัพยำกรบุคคลในองค์กร ควรเข้ำรับกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท่ีต้องกำรอย่ำงน้อย 1 สำระหลักสูตรในระหว่ำงเดือน 
สิงหำคม – ธันวำคม  2563 เพ่ือ รวบรวมภำย ในวันท่ี 20 ธันวำคม 2563 

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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             3 รั บ ก ำ ร พั ฒ น ำ คื อ  ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค คล ที่ เ ข้ ำ  “ คุ ณ คื อ นั ก จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้ ค น เ ก่ ง ” เ ชิ ญ ช ว น ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม  น ำและได้รับเกียรติบัตรมำกกว่ำ 5 ฉบับข้ึนไปจะได้รับเกียรติบัตรในท่ีประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในครำวประชุม
ประจ ำเดือน ในครั้งต่อไป 
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บทน ำ 
           งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและ หน่วยงาน    ต้นสังกัด 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์สามารถน าองค์ ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน สร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย มี มาตรฐานวิชาชีพ และการกระตุ้นส่งเสริมให้
มีความตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองในการเป็นส่วน ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การจัด
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือให้มีความมั่นคงและ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
กลุ่มเป้ำหมำย 
          ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดทุกคนเพ่ือเข้าสู่เวที่การประกวด รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) 

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำนให้บริกำร 
          ได้ก าหนดกรอบการสร้างคุณภาพการให้บริการด้วย “KM Model by PLC  ”เพ่ือกระตุ้นสร้างเสริมให้ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเอง จนสามารถสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน เด่น มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
          K  คือ  Knowledge  Workers  มุ่งม่ันสืบเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมเสริมเติมเต็ม ให้กับตนเองและ
เพ่ือนครูอยู่เสมอ 
          A คือ Advance กระตุ้นเสริมสร้างคุณภาพงานตนเองและเพ่ือนครูให้เหนือระดับ เกิดความ คาดหมาย 
         PLC  คือ Professional Learning Community  หรือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็น
กระบวนการร่วมสนทนา พูดคุย รับฟัง วิพากษ์ เติมเต็ม ชี้แนะแนวทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบประสบการณ์ตรงเพ่ือให้เกิดการต่อยอดองค์ ความรู้ใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง สู่กระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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จดัท าแผนพฒันาทรพัยากรบุคคล 3 ปี /ทบทวนปรบัปรุงพฒันาแผนประจ าปี สู่การจดัท าโครงการ/

กจิกรรมเพือ่บรรจุไวใ้นแผนปฎบิตักิารประจ าปี (โครงการพฒันาผูบ้รหิารโรงเรยีน ครูและ

บคุลากรทางการศกึษาสูค่วามเป็นมอือาชพี ปี 63) (กจิกรรมครดูศีรสีงขลา 2 สูเ่วทกีาร

ประกวดรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ.(OBEC AWARDS) 

 
 
 

 
 

 
         

       สร้างเครือข่ายโรงเรียน/ผอ.รร 

        เพื่อแนะน า ให้ข้อมูลครูและ 
      บุคลากรในสังกัดที่มีผลงานเด่น 
         เพื่อเสนอเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

                                                                 

              จัดกลุ่มการให้บริการการเขียน               จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายฯ ระหว่าง        ได้องค์ความรู้ใหม่(Model)พัฒนางาน 
            ผลงานเด่นแก่ผู้เข้าร่วมฯเพื่อให้ครู           ผู้มีประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม         สู่การเผยแพร่ขยายผลและการเข้า 
              มาบอกเล่าและเรียนรูก้ารเขียน               ตามกลุ่มสาระเพื่อกลั่นกรองและ            ร่วมประกวด OBEC ตลอดจนการ 
                      กรอบ/ผลงานเด่น                            ตกผลึกองค์ความรู้                                สร้างเครือข่าย 
 
 
 
 
                          การน าองคค์วามรูไ้ปใชพ้ฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรูแ้ละงานทีร่บัผดิชอบ 
               การวดัประเมนิผลทีไ่ดร้บัท ัง้ในรูปผลสมัฤทธิท์างการเรียนรูแ้ละวดัประเมนิค ารบัรองฯเป็นฐาน 
 
 
 
                 ครู โรงเรียน ผูบ้รหิาร ลูกจา้ง มผีลงานเดน่ทีม่ขี ัน้ตอนวธิีการเขียนเชงิวชิาการ และมีความสามารถ 
                    

                            ในการน ้าเสนอและใชป้ระโยชน์ จนเป็นทีย่อมรบัในเชงิประจกัษ์ในระดบัภาค/ชาติ         
 
 
  
                                         
 
                          งานมีคุณภาพมีวธีิการ                           นกัเรียนเรียนรู ้                                  โรงเรียนมีคุณภาพ                                                                                   
                      เป็นทีย่อมรบั สามารถเป็นตน้แบบ            อยา่งเป็นสุข สนุกกบัการเรียนรู ้       ครูและนกัเรียนมีองค์ความรู ้เป็นที่ 
                            ทีด่ีแกเ่พื่อนครูได ้                        มีผลการศกึษาเป็นไปตามเป้าหมาย      ยอมรบัของสงัคมมีความเป็นมืออาชีพ 
   
 
           
 
                                            
                                                                               ผลทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงาน 

จัดท าหนังสือและหลักเกณฑ์แจ้ง 
ประชาสมัพันธ์ เชิญชวนให้ โรงเรยีน   
ผอ ร.ร./ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 
 

กระตุ้นเน้นย้ า ช้ีแจงรายละเอียด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

เข้าใจและมีเจตคติที่ด ี
 

เปิดคลินิกครูดศีรสีงขลา 2เพื่อรับ
ปรึกษาให้ค าแนะน า ช้ีแจงขั้นตอน

วิธีการให้กับกลุ่มทีส่นใจผ่าน
โทรศัพท์/Line/เข้าพบปะ 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
บอกเล่าประสบการณ์ของผูไ้ดร้ับ
รางวัล OBEC เพื่อช้ีช่องทางและ
ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมฯ 

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม& 
ร่วมกับรายชื่อที่ได้รับจากเครือข่าย
โรงเรียน เพื่อประกาศเป็นผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 

การวดัประเมนิสมรรถนะทีพ่งึประสงค์และส ารวจความตอ้งการพฒันา รบัทราบสภาพปญัหา 
ของครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นประจ าทุกปี (กรกฎาคม) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในการวางแผน 

และจดัท าโครงการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการ 
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ภำพควำมส ำเร็จ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน คร ู บคุลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีและตระหนักรู้ถึงคณุค่าความส าคัญของ ตนเองในการเป็นสว่นส าคัญของการ

พัฒนาคุณภาพ 
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ สามารถสร้างสรรค์พัฒนา งานที่รับผิดชอบให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับ 
3. การปฏิส ัมพ ันธ ์ ระหว ่างผู้ปฏ ิบัติงานขององคก์รกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศ ึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพสามารถสร้าง

เคร ือข่ายชุมชนแห ่งการเรียนรู้ทางว ิชาช ีพ(PLC)ได้อย่างม ีประสิทธ ิผล ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำงำน 
1.การเติมเต็มผลงานเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเชิงประจักษ์ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคใต้ และระดับชาติ ควรมีการก ากับ ติดตาม 

แนะนำ วิพากษ์เติมเต็มให้เกิดการขับเคล่ือน ต่อยอด ขยายผล เพื่อ สร้างประสิทธิภาพงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2.มีเวทีน าเสนอผลงานและการแลกเปล ี่ยนเรียนร ู้ให้กับผู้ม ีผลงานและกลุ่มเป้าหมายภายในสังก ัด เพ ื่อให้เกิดกระบวนการต่อยอดขยายผล 

ส ู่การสร้างเคร ือข่ายที่เข้มแข็ง 
ผลท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 

ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง มีผลงานเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ จนได้รับ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ตามสรุปดังนี้ 

 

ปี 
 

ครูดีศรีสงขลา 
 

OBEC ภาค 
OBEC AWARDS ระดับชาติ 

ชนะเลิศ ทอง เงิน เข้าร่วม 
2556 45 ราย 40 ราย 1 35 4  
2557 60 ราย 59 ราย 6 39   14  
2558 61 ราย 59 ราย 6 24   22 6 
2559 67 ราย 66 ราย 10 52 3 1 
2560 48 ราย 45 ราย 5 25  15     
2561 53 ราย 53 ราย 5 23 6 1 
2562 96 ราย 60 ราย 8     43 9 - 
2563  128 ราย   95 ราย ยังไม่ด าเนินการคัดเลือกระดับภาค 
รวม    558 ราย  477 ราย 41 241 73 8 

และมผีลงานเด่นเข้าเผยแพร่ในเอกสารทางวิชาการในช่ือ “108 วิธีคิดพิชิตคุณภาพ”เพื่อต่อยอดขยายผล จ านวน 3 เลม่ คือ 
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สว่นที ่4 
สรปุวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน และแนวทางการพฒันา 

 

กระบวนการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีกระบวนการ  ดังนี้ 
1. การท่ีส านักงานในแต่ละส า นักงานของส านักงานคณะกรรมการการกศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดพัฒนา อบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยตรงตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของต้นสังกัด หรือ ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ 
ข้อดี  คือ  เป็นนโยบายใหม่  เพ่ือการพัฒนาน ารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ข้อเสีย คือ อาจจะไม่ตรงกับสภาพความต้องการของแต่ละบริบทของแต่ละโรงเรียน มีการซ้ าซ้อน ระหว่างส านักงาน และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ   ท าให้ครูผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมและอาจจะเป็นการ ซ้ าซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมท่ีทาง สพป.สงขลา เขต 2 
ก าหนดจัดข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายและบรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการประจ าปี หากเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงการ จะต้องจัดท าเร่ืองขอ
เปลี่ยนแปลง 
2. โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน ซึ่งแต่ละกลุ่ม/หน่วย ก าหนดจัดข้ึนตามสภาพบริบท และความต้องการความท่ี
ได้รับการอนุมัติ 

ข้อดี คือ เป็นไปตามสภาพความต้องการ สภาพปัญหา สภาพการส่งเสริมพัฒนาขององค์กร  
 ข้อเสีย คือ การซ้ าซ้อนกับต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในบางกิจกรรม 

3. กิจกรรมที่จัดท าข้ึนตามมติขององค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามสภาพบริบท จุดเด่นขององค์กร 
ข้อดี คือ ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามสภาพความต้องการขององค์กรและบริบทที่เก่ียวข้อง สามารถ แก ้ไขสภาพปัญหา เสร ิม

จุดเด ่นขององค ์กรได้ 
ข้อเสีย คือ ไม่มีงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที่เป็นจุดเด่น และไม่ใช้งบประมาณสนับสนุน ควรมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ียั่งยืน 
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ทีป่รกึษา 
นายปราโมทย ์ สง่สงิห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 

 
 

 

1. นางกชนิกา  วงศ์วรนุช  นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 

ปฏบิตัหิน้าทีผู่อ้ านวยการกลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2. นางธญัรดี มุณีกุล นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 

3. นางสาวศรีพิมพ์ จคิภกัดี นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 

4. นางกาลญัญู นฤปิยะกุล  นกัวชิาการคอมพวิเตอรช์ านาญการ 

5. น.ส.ปิตาชา   แก้วประเสริฐ  เจา้หน้าทีธุ่รการ 
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