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รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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วัตถุประสงค ์
 
      เพ่ือจัดระบบการรายงานผลการบริหารผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถนำไปใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยกร
บุคคล เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ  รักษาความเป็นธรรม  และ 
รักษามาตรฐานการบริหารงานบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ขอบเขต 
 
        การรายงานนี้เป็นรายงานผลการบริหารผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

หัวข้อการรายงาน 

  ส่วนที่ 1  รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  

• ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

               (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

• ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

• เป้าหมายและความสำเร็จในการบริหารงานบุคคล 

• ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 

• ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล 

                    ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
• ที่มา หลักการและเหตุผล 

• กรอบแนวทางของการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการดำเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2563 

• รายงานผลการดำเนนิงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• สรุป วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
 

รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
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รายงานการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 
 

จัดทำโดย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562  – 30 กันยายน 2563 )   
(ใช้ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 นับรวมผู้เกษียณ ปี 2563)   

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีที่ตั้งสำนักงาน 2 ส่วน คือ   
   ส่วนที่ 1 เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
   ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณท่ีว่าการอำเภอหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่    

              จังหวัดสงขลา   

           1.2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 โรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 14 เครือข่าย   

1.3.  ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)   
       (นับรวมตำแหน่งเกษียณ  63)  
       1.3.1 จำนวนตำแหน่งทั้งหมด                                       จำนวน  1,408  ตำแหน่ง 
       1.3.2 จำนวนตำแหน่งที่มีคนครอง                                  จำนวน  1,291  ตำแหน่ง 
      1.3.3 ตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน                                จำนวน    114  ตำแหน่ง 

1.4. อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) 
      พนักงานราชการ(ตำแหน่งครู)  และครูอัตราจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

อัตรากำลัง ข้าราชการครูฯ 
พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

(ตำแหน่งครู) (งบดำเนินงาน) 

จำนวนตำแหน่งทั้งหมด              1,408                   65                   41    

จำนวนตำแหน่งที่มีคนครอง              1,291                   65                   41  81 

จำนวนตำแหน่งที่ไม่มีคนครอง                114                    -                     -      

1.5. การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตาม  
       ระดับการศึกษา และเพศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

ระดบัการศึกษา 
  ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

รวม ชาย หญิง 

  ปรญิญาเอก                   3                     -                    3  
  ปรญิญาโท                221                   64                 157  
  ปรญิญาตร ี  1,067                 162                 905  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี                   -                     -                    -  

รวม 
             

1,291 
                    

226  
                

1,065  
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              1.6. จ านวนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) 
                      จ าแนกตามต าแหน่ง และวิทยฐานะ (วนัที ่30 กนัยายน 2563)            

 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

(คน) 

1. ผู้ 
อำนวยการโรงเรียน 

ผู้อำนวยการชำนาญการ 19 

  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 99 

  
  

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 1 
  
  

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ - 
  

2. รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

รองผู้อำนวยการชำนาญการ 3 

  รองผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 

- 
  
  

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ - 
  

3. ครู 
ครูชำนาญการ 

 
426 

  
ครูชำนาญการพิเศษ  384 

  
  

ครูเชี่ยวชาญ  -    

ครู คศ.1 - 275 

4. ครูผู้ช่วย  84 

รวม  1,291 
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     1.7. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน   
      (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

            1.7.1 จำนวนตำแหน่งที่มีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

อัตรากำลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ตำแหน่ง) 
รวม ทุกตำแหน่ง   

ในสำนักงาน 
38 ค.(2)      

ในสถานศกึษา 

จำนวนตำแหน่งทั้งหมด(มีคนครอง+ไม่มีคนครอง) 72 72 - 
จำนวนตำแหน่งที่มีคนครอง 60 60 - 
จำนวนตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน(ไม่มีคนครอง) 12 12 - 

 
 
        1.7.2 จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ 

 

ระดับการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ปริญญาเอก 1 - 1 
ปริญญาโท 36 6 29 
ปริญญาตรี 24 1 23 
ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 

รวม 60 7 53 
 
 
        1.7.3   จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ   ณ   วันที่   30 กันยายน 

 

เกษียณอายุ 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(คน) 

รวม ชาย หญิง 
 เกษียณฯอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 2 4 
เกษียณฯอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 - 1 

รวม 7 2 5 
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       1.7.4 จำแนกตามตำแหน่ง วิทยฐานะและเพศ 

ตำแหน่ง 
 
 

วิทยฐานะ/ 
ระดับ 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(คน) 

รวม ชาย หญิง 
ผู้บริหารการศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ 0 0 0 
ในสำนักงาน ได้แก่ ชำนาญการ 0 0 0 

- ผอ.สพท. ชำนาญการพิเศษ 1 0 1 

- รอง ผอ.สพท. เชี่ยวชาญ 1 1 0 

- ผู้ช่วย ผอ.สพท.     

- จบห.กศ.ขั้นพ้ืนฐาน     

รวม 2 1 1 
 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

 
ไม่มีวิทยฐานะ 

 
0 

 
0 

 
0 

ตามมาตรา 38 ค.(1) ชำนาญการ 2 1 1 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 11 2 9 
ในสำนักงาน เชี่ยวชาญ 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 
     

รวม 13 3 10 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ปฏิบัติการ 1 0 1 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ชำนาญการ 23 0 23 
ในสำนักงาน ชำนาญการพิเศษ 15 3 12 
 ปฏิบัติงาน 0 0 0 
 ชำนาญงาน 6 0 6 
 อาวุโส 0 0 0 

รวม 45 3 42 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ปฏิบัติการ 0 0 0 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ชำนาญการ 0 0 0 
ในสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ 0 0 0 
 ปฏิบัติงาน 0 0 0 
 ชำนาญงาน 0 0 0 
 อาวุโส 0 0 0 

รวม 0 0 0 
รวมทั้งหมด 60 7 53 
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         2. ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้ 

ที ่ เรื่องท่ีดำเนินการ 
จำนวน 

(ราย/อัตรา) 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
6 
7 
 
8 
9 
 
 
 

10 
 

11 
 

12 
 
 

13 
14 
15 
16 
 

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ไม่มีคนครอง) 
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับการบรรจุและ
แต่งตั้งนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเข้า 
รับราชการ 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
การย้ายและแต่งตั้งกรณีสอบแข่งขันได้ 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การขอช่วยราชการของข้าราชการครูสายการสอน 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน(กรณีปกติ) 
-ประจำปี 2563 (รอบที่ 1) (ยื่นคำร้อง 142 ราย ได้รับการย้าย 78 ราย) 
-ประจำปี 2563 (รอบที่ 2) คำร้องที่เหลือ 62 ราย ได้รับการย้าย 32 ราย) 
-การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน(กรณีพิเศษ) 
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
การขอช่วยปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
การนำตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนมาใช้สำหรับการดำเนินการรับย้าย รับโอน การ
สอบคัดเลือก และการสอบแข่งขัน (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38
ค. (2) 
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา 
การแต่งตั้งข้าราชการครูให้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
การลาออกจากราชการ 
 

12 
 

79 
 

68 
 
 

17 
 
 
 

26  
2 
23 
 
1 

ยื่น142/ย้าย110 
 
 
9 
2 
 
2 
 
4 
 
 

39 
1 
25 
12 
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ที ่ เรื่องท่ีดำเนินการ 
จำนวน 

(ราย/อัตรา) 
17 

 
18 
19 
 

20 
21 
 

22 
 
 
 
 
 

23 
 

24 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้ 
ครูชาวต่างชาติ 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (ครูผู้สอน) 
ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไป
ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรง
ตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
ส่งเสริม สนับสนุน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้ 

1) วิทยฐานะชำนาญการ (ว 17/2552) 
2) วิทยฐานะชำนาญการ (ว 21/2560) 
3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 17/2552) 
4) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 21/2560) 
5) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  (ว 17/2552) 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 
2563 
การจัดทำบันทึกข้อตกลงเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.2562 – 31 มี.ค. 2563) โดย ผ.อ.สพป. (กับข้าราชการ 3 สายงาน) 
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.2563 – 30 ก.ย. 2563)โดย ผ.อ.สพป. (กับข้าราชการ 3 สายงาน) 
การจัดทำฐานข้อมูลจำนวนและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563  
- อันดับครูผู้ช่วย - คศ.3 

 
- อันดับ คศ.4 - คศ.5 

 
- ข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2)  

 
      ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562   
- อันดับครูผู้ช่วย - คศ.3 

 
 - อันดับ คศ.4 - คศ.5 
 

19 
 

91 
3 
 

16 
52 
 
 

21 
1 
26 
8 
1 

130 
 
 

138 
139 

 
 
 

1,239 ราย 
(48,516,160 บาท) 

2 ราย 
(139,800 บาท) 

49 ราย 
(2,039,420 บาท) 

 
1,310 ราย 

(51,790,050 บาท) 
3 ราย 

(213,030 บาท) 
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ที ่ เรื่องท่ีดำเนินการ 
จำนวน 

(ราย/อัตรา) 
 

 
26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 
 

29 
 
 

30 
 
 
 
 

31 

- ข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2)  
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุกตำแหน่ง)  
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม  2562) 
การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2563) 
บัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการ ปีงบประมาณ2562 
- ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนเพ่ือปรับฐานเงินเดือนเพ่ิมเติม 
- ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 
- ตัดโอนอัตราเงินเดือนภายในหน่วยเบิก 

การจัดทำข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ประจำเดือน ทุกๆเดือน 
- ประเภทข้าราชการครูฯ (ตำแหน่งครูผู้ช่วย , ครู) 
- ประเภทข้าราชการครูฯ (ตำแหน่งผ.อ.สพท. , รองผ.อ.สพท.,ผ.อ.ร.ร.,รองผ.อ.ร.ร. 

และศึกษานิเทศก์) 
- ประเภทข้าราชการครูฯ (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2)) 

การบริหารอัตรากำลัง และการดำเนินการจัดจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
- พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและอิสลามศึกษา 
- ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 
- บุคลากรวิทยาศาสตร์ และบุคลากรคณิตศาสตร์ 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
- ธุรการโรงเรียน 
- นักการภารโรง 
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 

 

43 ราย 
(961,770 บาท) 

 
1,285 
1,354 

46 
46 
62 
 

1,409 
60 
 
 

34 
32 
 

1,284 
175 

 
60 
 

65 
24 
15 
43 
115 
39 
4 
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ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีดังนี้ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน 

ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 

(1) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการกำหนดจำนวนและ
อัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
นโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบและ            
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด………………… 
 

 
 
 
 
 
 

  ✓ 

 
 
 
 
 
 
……. 

 
 
 
 
 
 
…………… 

 
 
 
 
 
 
 

(2) เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและ 
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………. 
 

 
 

✓ 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 

(3) เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา……………………… 

 
 
 

✓ 

 
 
 

……. 

 
 
 
…………. 

 
 
 
 
 
 

(4) เสนอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทาง
วินัยการออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้…………… 
 

(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 
การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน        
หน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา……… 
 
 

 
 

✓ 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 
 
…….. 
 
 
 
 
 
 
……… 

 
 
…………. 
 
 
 
 
 
 
…………… 

 

(6) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่           
การศึกษา…………………………………………. 

 
 
 

✓ 

 
 
 
…….. 

 
 
 
…………. 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ผลการดำเนินงาน 
ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 

(7) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทาง
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา………………… 
 

 
 

✓ 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 

(8) จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ………….. 

 
 

✓ 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 
 
 
 

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหาร 
งานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจ
และหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 

 
 

✓ 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 
 
 
 

(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามท่ี ก.ค.ศ. 
มอบหมาย……………………………………….. 

 
 

✓ 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 
 
 
 

 
 
 3.  เป้าหมาย และความสำเร็จในการบริหารงานบุคคล 
          เป้าหมายและความสำเร็จในการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         ที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  เห็นว่าประสบผลสำเร็จมาก และสามารถใช้เป็นต้นแบบ 
                     การจัดทำแผนอัตรากำลังครู ทั้งแผนระยะสั้น (1 ปี)  และแผนระยะยาว (10 ปี) พร้อมทั้งการกำหนด
มาตรการบริหารอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ สามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา ใน
เรื่องการขาดแคลนวิชาเอก  ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง เพ่ือให้เกิดสภาพอัตรากำลังโรงเรียนพอดีเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  โรงเรียน
เกินเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  และโรงเรียน    ต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง ตลอดทั้งแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นและ
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ โดยการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างและพนักงานราชการไปให้   เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
อัตรากำลัง  
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                                        ภาพความสำเร็จของสถานศึกษา 

 
 

อัตรากำลัง ข้อมูล 30 ก.ย. 2563 ข้อมูล 30 ก.ย. 2562 อัตราลด/เพิ่ม 
เกินเกณฑ์ 26 

โรงเรียน 
39 

 อัตรา 
23 

โรงเรียน 
42 

อัตรา 
ลดลง 3 อัตรา 

ขาดเกณฑ์ 21 
โรงเรียน 

27 
อัตรา 

50 
โรงเรียน 

77 
อัตรา 

ลดลง 29 ร.ร.      
50 อัตรา 

พอดีเกณฑ์ 80 
โรงเรียน 

 54 
โรงเรียน 

 เพิ่มข้ึน 26    
โรงเรียน 

  
 
4. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  ไดป้ระสบปัญหา 
ในการบริหารงานบุคคลเรื่องใดบ้าง และมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลที่สำคัญ ดังนี้ 
 4.1 โดยภาพรวมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด แต่หากวิเคราะห์เป็นรายโรงเรียน จะพบว่าบางโรงเรียนมีสภาพ
ขาดแคลนอัตรากำลัง โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน ต่ำกว่า 120  ลงมา  ซึ่งมีปัจจัยสำคัญท่ีทำให้โรงเรียนประสบปัญหา
ความขาดแคลนอัตรากำลัง  ดังนี้ 
        1)  สถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ไม่สามารถเกลี่ยอัตรากำลังออกได้ นอกจากเป็นกรณีอัตราว่าง 
         2)  ผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ  การกำหนดเงื่อนไขในการจัดสรรคืนของคณะกรรมการกำหนด
เป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ  (คปร.)   กำหนดให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 120  คน  ทำให้โรงเรียนที่
มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ได้รับผลกระทบ 
         ปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียน
ต้องการ แต่การจัดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน ในบางวิชาเอกไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของโรงเรียนได้  เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย และในกรณีการใช้ตำแหน่งว่างสำหรับบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ บางวิชาเอกขาดแคลน มีไม่เพียงพอ 
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          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ได้ใช้มาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลน
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการบริหารอัตรากำลังข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกำหนดไว้ในแผนบริหาร
อัตรากำลัง ดังนี้ 
                     1.  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์
ไปกำหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   2.  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปกำหนดใหม่ ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ตามคำร้องขอย้าย 
   3. การรับโอน จากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่มีความประสงค์มาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างและมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 
   4. ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) จากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปให้
โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์  
   .5. การสรรหาคัดเลือกพนักงานราชการ  (ครูผู้สอน)  ครูอัตราจ้าง   กำหนดให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร
อัตรา รับสมัครคัดเลือกในกลุ่มสาขาวิชาหลัก   สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา คือ  สาขาวิชาเอกภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และโรงเรียนที่เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เพ่ิมเติมอีก 2 สาขาวิชาเอก คือ 
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา 
   6. ปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ในโรงเรียนที่ยุบ เลิกสถานศึกษา 
และโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งข้าราชการครู สายงานการสอน ในโรงเรียน
ที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 
   7. การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ  ที่ได้รับการจัดสรรคืน พิจารณาจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดที่อยู่
ในเกณฑ์สูงเป็นอันดับแรก ภายใต้เงื่อนไขของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) 
   8. จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน 
   9. ดำเนินการสอบคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง จากผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามผลการสอบ 
ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ หรือสาขาวิชาหลัก     
           10. การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ลูกจ้างชั่วคราว ในส่วนที่เป็นอำนาจของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
         10.1 ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนอัตรากำลังครู และมีครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน  
        10.2 โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP, EP  เป็นต้น 
                          10.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ขาดแคลนสาขาวิชาเอก ครูไม่ครบชั้น 
 4.2 การจัดสรรคืนอัตราเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดสรร
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้จัดสรรให้โรงเรียน ได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลน
อัตรากำลัง หรือขาดแคลนครูผู้สอนให้กับโรงเรียนได้ตามความต้องการ เนื่องจาก อัตราว่างที่จัดสรร จะต้องนำมาใช้ในการ
ย้าย ซึ่งต้องดำเนินการตามปฏิทินการย้ายหรือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง (การเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันตามเวลาที่โรงเรียนต้องการ 
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 4.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและปฏิทินการดำเนินการ โดยให้มีการยื่นคำร้องขอย้าย ปีละ 1 
ครั้ง (ในเดือนมกราคม) และให้มีการพิจารณาย้ายปีละ 2 ครั้ง (รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค. และรอบท่ี 2 
ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 15 ต.ค.) ตามปฏิทินที่กำหนดก่อให้เกิดสภาพปัญหา ในการพิจารณาย้ายรอบที่ 2 ซึ่งตำแหน่งว่าง 
(จากการเกษียณอายุราชการ) จำนวนมากกว่า ตำแหน่งว่างครั้งที่ 1 แต่คำร้องขอย้ายที่จะนำมาพิจารณาย้ายได้ เป็นคำร้อง
ขอย้ายที่เหลือจากการพิจารณาย้ายครั้งที่ 1 แล้ว และในผู้ขอย้ายบางราย แม้จะระบุสถานศึกษาที่ว่าง แต่ไม่สามารถ
พิจารณาให้ย้ายได้ เนื่องจาก มีวิชาเอกไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา ดังนั้น การพิจารณาย้ายในรอบที่ 2  ไม่
สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราครู ให้กับสถานศึกษาได้ครบถ้วน 
 4.4 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบางวิชาเอก มีไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา 
 ปัญหาโรงเรียนขาดแคลนอัตรากำลัง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ดำเนินการจัดสรรอัตรากำลังไปให้แล้ว 
แต่ไม่สามารถสรรหาข้าราชการครูให้กับสถานศึกษาเหล่านั้นได้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ได้แก้ปัญหาโดยใช้มาตรการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารอัตรากำลัง กล่าวคือ จัดสรรอัตราพนักงานราชการ (ผู้สอน) และ
ลูกจ้างชั่วคราว (ผู้สอน) ซึ่งเป็นอัตราว่าง และไม่ติดเงื่อนไขใดๆในการจัดสรร ให้ไปก่อน รวมทั้งการเห็นชอบให้จ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง 

     4.5 การบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) มีระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องมากมาย และเป็นการนำระเบียบ ก.พ.มาบังคับใช้โดย
อนุโลม ซึ่งเมื่อนำมาดำเนินการ แต่ละสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่ละแห่ง ยัง
ดำเนินการไม่เหมือนกัน ไม่มีคำชี้แจง แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นแนวเดียวกัน และเพ่ือไม่ให้การดำเนินการเกิดความ
ผิดพลาด ดังนั้นก่อนดำเนินการ เมื่อมีข้อสงสัย จะหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ.ก่อน 

5. ข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 
 (1) สำนักงาน ก.ค.ศ.ควรดำเนินการตรวจสอบคำสั่งทุกกรณี และตอบรับทราบหรือทักท้วงให้ 

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (2) การตอบข้อหารือของเขตพ้ืนที่การศึกษาควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว และแจ้งเวียนทุก 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 (3) กรณีท่ีสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการใหม่แล้ว ควรมีหนังสือซ้อม   
    ความเข้าใจและยกตัวอย่างประกอบเพ่ือให้ทุกเขตพ้ืนที่ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

(4) สำนักงาน ก.ค.ศ. ควรจัดประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล ทั้งในส่วนของ  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ  
   ปฏิบัติงาน 
   

                                           
     (นายปราโมทย์  ส่งสิงห์) 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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ส่วนที่ 2 
 

รายงานผลการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
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รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2 
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ค ำน ำ 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ได้กำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีใน
การบริหารจัดการงานและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด โดย
การบริหารจัดการงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เพ่ือการกำกับ ติดตาม รายงานผล การวัดประเมินผลของ
ผลการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อต้นทุนการผลิตภาครัฐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรายงานผลการ  ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมวิเคราะห์ สรุปผล หาแนวทางเพ่ือการวางแผนพัฒนา สำหรับปีต่อๆ ไปอย่างเป็นระบบ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร  “รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี  2563” ฉบับนี้ 
จะสามารถนำใช้เป็นข้อมูลฐานเพ่ือการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ 
 
 

 

         คณะทำงาน 17 กันยายน  2563
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ส่วนที่ 1 
ที่มาหลักการและเหตุผล 

นโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 ได้
กำหนดการพฒันาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้.- 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ ตรงกับ
สาขาวิชาและสอดคล้องกบัการพัฒนาในศตวรรษที ่21 มีรายละเอียด ดังนี.้- 

1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี 

2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ บริบทของพ้ืนที่ 
3) สถานศกึษาทกุแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน     วิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคณุธรรมจริยธรรม มีรายละเอียด ดังนี้.- 

1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครูตามความ จำเป็นในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนและบุคคล 

3. นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภททั้งระบบ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเพื่อวาง
แผนการผลิตและการพัฒนาครูทั้งระบบ 

2) ร้อยละของบุคลากรในสังกดัทีพ่ัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 

3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาทีข่าดแคลน 

ประกอบกับ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
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จากนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้กำหนด เป็นวิสัยทัศน์ “เป็น
องคก์ร ในการจัดการศกึษาทีม่คีุณภาพ สู่มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็น ไทย” โดยมีเป้าประสงค์ที่เก่ียวกับ
ทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี ้“ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคณุภาพ ตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ 
มาตรฐานวิชาชีพและมีคณุธรรมจริยธรรม” ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์ที่ 3 “ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศกึษา” 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ศึกษารายละเอียดของ

นโยบายพบว่า แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ มีศักยภาพ มี

คุณธรรมจริยธรรม มีดังนี้ 

 1) ประมวล วิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร คร ูและบุคลากร ทาง

การศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

             2) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาให้เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3) ประสานงานกับสถาบันการศึกษา สถาบันครูพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ  จัดทาหลักสูตรที่มี คุณภาพให้

สอดคล้องกับกรอบหลกัสูตรที่กำหนด 

4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ กำหนดที่

เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5) ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่ เน้นทักษะการ

คิดช้ันสูงผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

7) ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ ทักษะด้าน Digital Literacy, 

Digital Pedagogy ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาที่ 3 

8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา ทางด้านภาษา 

(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
          9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
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10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ด้านทักษะ

การคิดช้ันสูง 

11) ส่งเสริมพัฒนาคร ูผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็น รายบุคคล

และการสอนแบบคละชั้น   

   12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตาม ศักยภาพของผู้เรียน

แต่ละบุคคลและตามสภาพและประเภทความพิการ 

                13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 

     14) ปรับเปล่ียนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการจัดกาเรียนการ สอนโดย

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ  5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

     ในส่วนของการนำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท

ทั้งระบบ และการพัฒนา Digital  Content  ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อให้ สามารถตอบสนองตาม

นโยบายของต้นสังกัด โดยนำสภาวะบริบท ความต้องการภายในสังกัดเพื่อวิเคราะห์วาง แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256
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รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2563 

  กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา สพป.สงขลา เขต 2   

 

 

 

        ส่วนที ่ 2 กรอบแนวทางของการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     เพื่อการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการวิเคราะห์/วางแผน 

1.นโยบายของ สพป.สงขลา เขต 2 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการบริหารจัดการองค์กรปี 2563  ไว้ดังนี้ “เป็นองคก์รช้ันนำในการจัดการศึกษาทีม่ีคณุภาพสู่ มาตรฐาน
ระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” โดยได้กำหนด พันธกิจที่สำคัญของการบรหิารจัดการด้าน ทรัพยากรบุคคล คือ   
“พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพ 
มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม” เพื่อเป้าหมายที่สำคัญ 

1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

3.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิทยฐานะ
และมีคุณธรรมจริยธรรม 

สู่การทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้มีการ
จัดเก็บ รวบรวมประมวลผลสภาพปัญหา อุปสรรค ภาพความสำเร็จของกระบวนการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  การวัดประเมินสมรรถนะทรัพยากรบุคคล สภาพความต้องการพัฒนา ของทรัพยากรบุคคล ตลอดจนนโยบาย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ใช้ในการหารือร่วมเพื่อหารือทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนฯหรือกำหนดเป็น
โครงการ/กิจกรรมเพื่อใช้ในการ ขับเคล่ือนกระบวนการพฒันาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 โดยมีข้อมูลฐาน ดังน้ี 
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รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2563 

  กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา สพป.สงขลา เขต 2   

 

 

1. ผลการวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2563 
               ได้ดำเนินการจัดส่งแบบวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งปฏิบัติงานในสถานศกึษาเพ่ือให้ผู้บริหาร
สถานศกึษาดำเนินการวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเป็นรายบุคคลและผู้บริหารสถานศึกษาได้เชิญ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับทราบผลการประเมิน สมรรถนะ สู่การหารือร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล       
(ID-Plan) เพื่อหาสภาพการพัฒนาตนเอง เมื่อดำเนินการแล้วให้ดำเนินการรวบรวมจัดส่ง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ดำเนินการกรอก ข้อมูลและประมวลผล ทำให้ได้ค่าสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลและรายละเอียดความต้องการพัฒนา ดังน้ี 

 

ตวัชี้วดัการประเมนิสมรรถนะ ระดบัคุณภาพ รอ้ยละ 
1.ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้

1.ความสามารถในเน้ือหาสาระการจดัการเรียนการสอน ระดบั 5 95 

2.ความสามารถในการจดัการเรียนรูต้ามบรบิทของโรงเรียนสามารถ 
ปรบัเปลีย่นกระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม 

ระดบั 5 95.5 

3.ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรูท้ีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั ระดบั 5 98 
2.การพฒันาผูเ้รียน 

1.ความสามารถในการปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝงั 
คา่นิยมไทย 12 ประการ 

ระดบั 5 97.5 

2.ความสามารถในการปลูกฝงัความเป็นประชาธิปไตย ระดบั 5 98 
3.ความสามารถในการจดัระบบดูแลและช่วยเหลือนกัเรียน ระดบั 5 98 

3.การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และวจิยั 
1.ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปญัหาการจดัการเรียนรู ้ ระดบั 5 85 
2.ความสามารถในการสงัเคราะห์ ระดบั 5 85 

4.การบรหิารจดัการช ัน้เรียน 
1.ความสามารถในการจดับรรยากาศการเรียนรู ้ ระดบั 5 98 

2.ความสามารถในการจดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ อย่างมี
ความสุข 

ระดบั 5 95 

5.สมรรถนะหลกัของการเป็นขา้ราชการมืออาชีพ 
1.การมุ่งม ั่นผลสมัฤทธิข์องงานในหน้าทีที่ร่บัผดิชอบ ระดบั 5 90 
2.ต ัง้ใจเต็มทีพ่รอ้มปรบัปรุงพฒันาสรา้งคุณภาพการให้บรกิาร ระดบั 5 95 
3.ใฝ่เรียนรูเ้พื่อพฒันาตนเอง พฒันางานพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง ระดบั 5 90 

4.การท างานเป็นทีมสามารถแลกเปลีย่นเรียนรูช้่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
 

ระดบั 5 95 

5.เชือ่ม ั่นศรทัธาในวชิาชีพ มวีินยั  ด ารงตนอย่างเหมาะสม ระดบั 5 95 
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สรุป ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยครูผู้สอน 1,297ราย พนักงานราชการจ านวน 49ราย ครูอัตราจ้าง 

จ า น ว น 417 ราย รวมทั้งส้ิน 1,763 ราย มีผลการวัดประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากมีความรู้ 

ความเข้าใจและทักษะที่สามารถคิดค้น ประดิษฐ์ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการสร้าง

คุณภาพงานจนเป็นที่ยอมรับในทุกสมรรถนะถึงร้อยละ 90-95 ยกเว้น สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย ซึ่งมีค่า

สมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก เพียง ร้อยละ 85 ซึ่งทำให้ทราบว่า ในกระบวนการคิด วิเคราะห์และการคิดเชิงระบบของครูและ

บุคลากรทางการ ศึกษา ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดหมาย 
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2. สภาพอัตรากำลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
สภาพโดยทั่วไปอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยังอยู่ในสภาพครูเกินเกณฑ์ เน่ืองจากมี โรงเรียนขนาด

เล็ก จำนวนมาก ถึง 55 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 โรงเรียน ทำให้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปกระจุก

ตัวอยู่ท่ีโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงและขาดแคลนครูในอีกโรงเรียนหนึ่ง  ซึ่ง ขณะนี้ คณะกรรมการวางแผนอัตรากำลัง และ

คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาได้หารือร่วมกันเพื่อแก้ไข สภาพปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ 
3. สภาพความต้องการพัฒนาของทรัพยากรบุคคลในสังกัด 

จากการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้กระตุ้นส่งเสริมให้มีการจัดทำ แผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคล(ID-Plan) ในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี พอสรุปได้ดังน้ี 
3.1.สภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-มีกระบวนการจัดอบรมพัฒนา เสริมทักษะ เพิ่มสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม นโยบายใหม่ ๆ ที่

หลากหลายรปูแบบเพือ่ให้ครูผู้สอนนำไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึง่มีทั้ง

ข้อดีและข้อเสีย ดังนี้ 
ข้อดี 
☑ ครูได้องคค์วามรู ้เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ   เพือ่นำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

☑ ครูได้เครือข่ายการพัฒนาสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นทีมใน การ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล 

ข้อเสีย 

🗵 ครูต้องทิ้งห้องเรียน นักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีอยู่หลากหลายซ้ำซ้อนกัน ทำให้นักเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

🗵 ครูจะมีเจตคติด้านลบแต่แนวคิด องค์ความรู ้ เทคนิควิธีการ นโยบายใหม่ ๆ ที่ ทางต้น

สังกัด/หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดอบรมพัฒนาและประกาศเป็นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  เน่ืองจาก
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เหมือนสร้างภาระงานเพิ่มข้ึน เช่น การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการ พัฒนาคุณภาพสร้างสรรค์ผลงาน

เด่นของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทำให้เครียดหรือเป็นกังวลเพิ่มข้ึน 

🗵 นโยบาย เทคนิค วิธีการ มีการเปล่ียนแปลงบ่อย และขาดความต่อเน่ืองที่มีการ 
ใช้งานจนเกิดภาพความสำเร็จ และกระบวนการกำกับ ติดตาม แนะนำ  ชื่นชมภาพความสำเร็จของต้นสังกัด มี การดำเนินงานที่

เหมือนกับการผลิตมา แล้วให้ทดลองใช้ แล้วหยุดผลิต 
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กระบวนการแก้ไขปรับปรุง แก้ไขของ สพป.สงขลา เขต 2 
จากสภาพปญัหาเดิม ๆ ที่ได้รับจากทรัพยากรบุคคล ทำให้คณะทำงานของ  สพป. สงขลา เขต 2 

ได้ร่วมหารือ และวางแผนกำหนดเป็นแนวนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาเหล่านี้ ให้ลดน้อยลงและให้เกิดความคุ้มค่า

ต่อต้นทุนผลิตภาครัฐให้มากที่สุด เน่ืองจากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนถือเป็น สภาพภายนอกที่ไม่สามารถขจัดให้หมดไป หรือไม่กระทำ 

ตามได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 
1) ร่วมกันคิด วิเคราะห์องค์ความรู้ นโยบายเทคนิควิธีการที่ได้รับว่ามีข้อแตกต่าง จุดเด่น จุดด้อย และ

มี 
กระบวนการดำ เนินงานอย่างไร สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างไร เพื่อหาความเช่ือมโยง และหล่อ
หลอมให้เป็นข้ันตอน กระบวนการทีค่รูสามารถนำไปใช้แทนหรือใช้ร่วมกับของเดิมที่ใช้อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กำหนดคณะทำงานเพื่อสรุป จัดทำคู่มือ แนวทาง ขัน้ตอน กระบวนการดำเนินงานกำหนดกรอบ

แนวทาง การกำกับ ติดตาม แนะนำ (Coach) ช่วยเหลือ นิเทศ วัดประเมินผล เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

3) ระดมและสร้างทีมจากทุกภาคส่วน คือ วิชาการประจำโรงเรียน ประธาน เครือข่าย

สถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก ์ ผู้บริหารการศึกษา กลุ่มพัฒนาครู ถือเป็นภารบทบาทหน้าที่ในการ ดำเนินงานขับเคล่ือน

นโยบาย/องค์ความรู้ใหม่สู่การปฏิบัตใิห้เป็นรูปธรรม โดยใช้หลักกัลยาณมิตร เพื่อทำให้ครู มีเจตติที่ดีต่อนโยบาย/องค์ความรู้

ใหม่ ๆ ที่ได้รับ 

4) เสริมแรงด้วยกิจกรรม กระตุน้ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ขยายผลเพื่อให้เป็น ต้นแบบที่ดี

สู่การสร้างสรรค์ผลงานเด่นด้วยกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา2 สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” 

5) กรณีที่เป็นนโยบาย/องค์ความรู้ใหม่ที่มอบหมายให้ สพป.ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมพัฒนาสู่

ครูผู้สอน จะใช้วันปิดภาคเรียนหรือวันหยุดที่ทำให้ไม่เกิดผลกระทบกับการจัดการเรียนการ สอนของครู 
2) สพป.สงขลา เขต 2 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 จะ

มีหลากหลายรูปแบบ แต่มีกระบวนการที่ยึดหลักสำคัญ ดังน้ี 

1.การเสนอกิจกรรมเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งในรูปของการมีงบประมาณรองรับ และ การดำเนินงาน

ที่ไม่มีงบประมาณรองรบั เพื่อวิเคราะห์สาระหลักสูตรการพัฒนาในแต่ละขอบข่ายความ รับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วย เพ่ือ 
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-หลอมรวมเป็นหลักสูตรเดียวแต่เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เวลาและการกระทบกับการจัด กิจกรรมการเรียน

การสอน การปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เช่น หลักสูตรเขตสุจริต/ร.ร.สุจริต หลอมสาระหลักสูตร กับการส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรการป้องปรามการกระทำผิดวินัย 

มาตรการประหยัดและการบริหารจัดการงบประมาณ โดยใช้หลักสูตร 1 วัน คือ วันเสาร์ มีเจ้าภาพหลัก 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มกฎหมายและนิติกร กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยมีคณะทำงานในการออกติดตาม แนะนำ(Coach) วัดประเมินผล 

-หลีกเล่ียงการซ้ำซ้อนของกิจกรรม 

-ลดสภาพปัญหาการใช้และการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด 

-การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งภายในองค์กรและโรงเรียนในสังกัด 

-ส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลเป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ ที่สามารถสืบค้นองค์ ความรู้เพื่อนำสู่
การจัดทำคู่มือ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อใช้ประโยชน์แทนการจัดอบรมพัฒนา 

2.การวิเคราะห์ภารกิจ เพื่อมีให้ซ้ำซอ้นกับกระบวนการจัดอบรมพัฒนาของต้นสังกัดและ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี จะสามารถปรับเปล่ียน ทบทวนกิจกรรมในโครงการหากมีการซ้ำกับต้นสังกัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย
แปลงเป็นกิจกรรมการออกช่วยเหลือแนะนำ (Coach) ติดตาม ช่วยเหลือ และ กระตุ้นให้เกิดการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ 

               3.ต้องการพัฒนาผ่านระบบ Online เพื่อใช้เวลาว่างและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ของสถานศึกษาในการ
พัฒนาสาระหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อให้ได้องคค์วามรู้ในการพัฒนางานและเพื่อตอบสนองนโยบายต้นสังกัด ในการสร้าง
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ 

              4.มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC )เพื่อการพัฒนา สร้าง
คุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

              5.การใช้วิธีการสืบค้นและการใช้สื่อสังคมออนไลน์และส่ือInternet เพื่อการพัฒนางาน พัฒนา ตนเอง 
เพื่อให้สามารถทุ่มเทเวลาให้กับกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนางานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  

 4. สภาพนโยบายของต้นสังกัดและองค์กร 
  4.1. เป้าหมายขององค์กร “สร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ เพื่อพัฒนาองค์กร สู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้ในยคุประเทศไทย 4.0” 
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 4.2. การสร้างคณุภาพงานให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการได้จนเกิด
ความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชน 
            5. งบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและการบริหารจัดการในองค์กร 

สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรมีจำนวนจำกัด คือ ประมาณ 5,000,000.- บาท       
ทำให้จะต้องมีกระบวนการวางแผนเพื่อจัดลำดับความสำคัญเพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ร่วมหารือเพื่อเสนอ โครงการดำเนินงาน ซึ่ง
ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  

1.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ
ติดตามและวัดประเมินผลการจัดการศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษา เป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบ  

2.การดำเนินงานพัฒนาสาระหลักสูตรตามนโยบายของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้มอบหมายให ้
ผูรั้บผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของต้นสังกัด/หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง 

               3.โครงการ/กิจกรรม ใด ๆ  ท่ีคาดว่าต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจะดำเนินงานจะไม่นำกิจกรรม/โครงการ 
นั้น ๆ   มาจัดเป็นโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการอีก  แต่อาจจะสอดแทรกกระบวนการ  กำกับ 
ติดตามนิเทศ แนะนำ (Coach) ไว้ในแผนนิเทศ ฯ หรือกระบวนการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบเพื่อให้ เกิดการขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมทั้งระบบ ไม่เพียงรับหลักการแล้วผ่านเลยไป 

                   4.คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ประกอบด้วย 

4.1. นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานกรรมการ 

4.2. ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 15 เครือข่ายสถานศึกษา กรรมการ 

4.3. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.สงขลา เขต 2 กรรมการ 

4.4. ตัวแทนครูผู้สอน ใน 5 อำเภอหลัก กรรมการ 

4.5. นางกชนิกา วงศ์วรนุช ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการและเลขานุการ 

4.6. นางสาวศรีพิมพ์  จิตภักดี นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4.7. นางธัญรดี  มุณีกุล นักทรัพยากรบุคคล กรรมการแลผูช่้วยเลขานกุาร   

              ร่วมหารือเพื่อน าข้อมูลสู่การวิเคราะห์ เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำาป ีเพื่อกำหนด เป็น
โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563  เพื่อเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
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โครงการ/กจิกรรม ตอบสนองนโยบาย/สภาพบรบิทองค์กร 
1.โครงการพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา ใช้
งบประมาณทัง้สิน้ 210,000.- บาท ประกอบดว้ยกจิกรรม 
1.1.การขบัเคลื่อนTEPE Online สู่เป้าหมายทีม่ีประสิทธิภาพ 
1.2.การพฒันาครูด้วยการขบัเคลือ่นกระบวนการPLCชุมชนแห่ง  
    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.กิจกรรมกระตุ้นส่งเสรมิความตระหนกัเห็นคุณคา่ 
ความส าคญัของตนเองเพื่อเสริมสรา้ง บ ารุงขวญัก าลงัใจและยกย่อง เชดิชู
เกียรต ิดงัน้ี 

1) พจิารณาคดัเลือกครูดีศรีสงขลา 2 
2) สู่เวทีการประกวดรางวลัทรงคุณคา่ สพฐ.(OBEC 

AWARDS) ในระดบัภาคใต ้และระดบัชาต ิ
3) การคดัเลือก สพฐ.ดีเด่น/ข้าราชการพลเรือนดีเดน่ 
4) ครูดีในดวงใจ 
5) กิจกรรมการคดัเลือกของคุรุสภา 
6) กจิกรรมการคดัเลือกผู้ท าคุณประโยชน์  

 

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

2.โครงการต่อยอดพฒันาเสริมสมรรถนะความเป็นมืออาชีพของการ
บรหิารจดัการองค์กร ใมใ่ช้งบประมาณ 

2.1. การทบทวนปรบัปรุงกระบวนการบริหารจดัการองค์กร 
แหง่การเรียนรูท้ีย่ ั่งยืนดว้ย PLC 

2.2. การจดักิจกรรม “ศุกร์สนัต์ เสวนา” เพื่อการพฒันาคุณภาพ 
การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ 

นโยบายที ่3 ของ สพฐ.และยุทธศาสตร์ 
ที ่3 ของจงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 

3.การพฒันาทรพัยากรบุคคลผา่นระบบ Online เพือ่สรา้ง 
ทรพัยากร บุคคลให้เป็นนกัจดัการความรูม้ืออาชีพ  ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

นโยบายที ่3 ของ สพฐ.และยุทธศาสตร์ 
ที ่3 ของจงัหวดัสงขลา 
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สว่นที ่3 
รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จากการก าหนดรายละเอียดในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ได้ด าเนินการงานประจ า ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 

ในยุคของสังคมโลกแห่งการเปล่ียนแปลงของศตวรรษที่ 21 การก้าวทันและยอมรับการเปล่ียนแปลง ของทรัพยากร

บุคคลภาครัฐจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งความคล่องตัวมีประสิทธิภาพโดยอยู่บนพ้ืนฐานของ ความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในฐานะสำนักงาน ต้นแบบการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐานได้ใช้กิจกรรม “สนทนายามเช้า” ในการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้บอกเล่าประสบการณ์เพ่ือสร้างทีม 

พัฒนาตนเอง งาน  และองคก์รให้เกิดภาพ ความสำเร็จ และเม่ือต้นสังกัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเครือ่งมือการสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community : PLC มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้ สามารถพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เป็นการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการ รวมตัวกัน สร้าง

ปฏิสัมพันธ์ ลดความโดดเดี่ยว โดยคำ นึงถึงการสร้างคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมี องค์ประกอบท่ีสำคัญ คือ เปา้หมาย

ร่วมกัน ความเป็นผู้นำ สมาชิกท่ีเป็นกัลยาณมิตรและจิตอาสา  ทั้งน้ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ได้ดำเนินการปรับปรุงกิจกรรม “สนทนายามเช้า”ที่ จัดขึ้นเป็นประจำสู่การนำนโยบายมาปฏิบัติ โดยทบทวนปรับปรุงและ

สร้างกิจกรรมใหม่ “ศกุร์สันต์ เสวนา” 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีเวทีพบปะ แลกเปล่ียน เรียนรู ้ บอกเล่าประสบการณ์ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สู่การ ระดมแนวคิด หา

เทคนิควิธีการใหม่ ๆ  เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาแลการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพโดยมี เป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างคุณภาพ

การให้บริการที่เป็นเลิศ 

2.เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ(Knowledge Worker) ที่สามารถนา องค์ความรู้ที่ได้รับสู่

การพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1.ผู้บริหารการศึกษา อันประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่าย 

           2.สถานศึกษาในสังกัดท้ัง 14 เครือข่าย รวม 27 คน  และ ทรัพยากรบุคคลผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน 

            3.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 127 โรงเรียน



  กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา สพป.สงขลา เขต 2   

36 
 

 

 

 
 

             

 

 

ภายในสำนักงาน 
1.กำหนดจัดกิจกรรมในทุกวันศุกร์แรกของเดือน โดยแบ่งกิจกรรมภายในสำนักงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ภาคเช้า ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. 
1)ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่าย ร่วมพบปะ รับประทานอาหารเช้า

ร่วมกัน ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  โดย ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2)ผู้บริหารการศึกษาบอกเล่านโยบาย จุดเน้นที่สำคัญ และผลการดำเนินงานภายใน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษา 

3)นำเสนอผลงานเด่น/ผลงานที่ประสบภาพความสำเร็จของสำนักงานโดยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผลงาน
เด่นของแต่ละเครือข่าย(ที่ได้จากการทำ PLC ภายในเครือข่ายสถานศึกษา)เพื่อให้สมาชิกชื่น ชม ยินดีร่วมและร่วมวิพากษ์เติมเต็ม
ผลงานเด่นให้มีความสมบูรณ์เพื่อนำสู่การทบทวน ปรับปรุงพัฒนาต่อยอด จนเป็นนวัตกรรมเชิงประจักษ์ 

4)การนำเสนอสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการช่วยเหลือ เพื่อให้สมาชิกได้ระดม แนวคิด สรรพ  
กำลัง หาแนวทาง เทคนิควิธีการเพ่ือช่วยเหลือแก้ไขสภาพปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ส่วนที่ 2 ช่วงเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 
1)เป็นการพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้และหารือร่วมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการ  ระดมสรรพ กำลังเพื่อ

แก้ไขสภาพปัญหาอุปสรรค ตลอดจนชื่นชมและวิพากษ์เติมเต็มผลงานเด่นไปสู่นวัตกรรม ของรองผู้อานวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และสมาชิกภายในกลุ่ม/หน่วย โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 

2)บอกเล่ารายละเอียดเร่ืองราวของการพบปะสนทนายามเช้าของผู้บริหารการศึกษา เพื่อ สร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม/หน่วย 

 



  กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา สพป.สงขลา เขต 2   

37 
 

 

3)เสนอสภาพปัญหาของสำนักงาน/เครือข่ายสถานศึกษาและแนวทาง เทคนิควิธีที่ ผู้บริหารการศึกษาได้
เสนอทางไว้เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบและเสนอแนวคิด เสนอบุคคลเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนแก้ไขสภาพปัญหานั้น ๆ 
ให้บรรลุผล 

4)วงสนทนาได้เสนอผลงานเด่นของกลุ่ม หรือภาพความสำ เร็จของผลงานเพื่อให้สมาชิกช่วย วิพากษ์ เติมเต็มให้
ผลงานเด่นน้ันมีขั้นตอนกระบวนงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้อำานวยการกลุ่ม/หน่วยใช้ในการนำเสนอ บอกเล่าในที่ประชุม PLC 
ในคราวต่อไป 

5)เข้าสู่กิจกรรม 5 ส.ภายในกลุ่ม/หน่วย และพื้นที่โซนภายในสำนักงานทีก่ลุ่ม/หน่วย ได้รับผิดชอบ
กระบวนการ กำกับ ติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือและวัดประเมินผล การดำเนินงานได้ใช้หลักการ บริหารจัดการด้วยจิตวิทยา
เชิงบวก(AI4D) คือ วิธีการสอนแนะ(Coach) ระหว่างผู้บริหารการศึกษา คือ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้างาน กับสมาชิกภายในกลุ่ม/หน่วย เพื่อให้ งานเกิดประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ยังคงสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์สมาชิก
ภายในองค์กรและทรัพยากรบุคคลใน สถานศึกษาด้วยการหารือร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรม “หิ้วป่ินโตไปวัดทุกวันพระ
แรกของเดือน” 

ภายในเครือข่ายสถานศึกษา 
2.การดำเนินงานของเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียน  มีดังนี้ 

1)ประธานเครือข่ายสถานศึกษาประชุมหารือร่วมของคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อ กำหนดวันจัด
กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) เมื่อได้ข้อสรุปจะใช้วิธีการ ดำเนินงานดังนี้ 

2)ประธานเครือข่ายสถานศึกษานำรายละเอียดที่ได้จากการร่วมวงสนทนายามเช้ากับ ผู้บริหารการศึกษา
เข้าแจ้งให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครอืข่ายได้รับทราบ 

3)ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าผลการดำเนินงาน ภาพความสำเร็จในงานและสภาพปัญหา 
ภายในโรงเรียน 

4)วงสนทนาร่วมหารือเพื่อเสนอแนวทาง ประสบการณ์บริหารจัดการที่ใช้ในการแก้ไขสภาพ 
ปัญหา และร่วมวิพากษ์เติมเต็มภาพความสำเร็จของผลงานเด่น  
 5)ประธานเครือข่ายจัดเก็บรวบรวมสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและรายละเอียดที่ 

ต้องการสนับสนุน จากสำนักงานเขตพื้นทีร่วมทั้งเรียบเรียงผลงานเด่นเพื่อใช้ในการนำเข้าสู่วงสนทนายามยาม ของกิจกรรม 
“ศกุร์สันต์ เสวนา” ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในครั้งต่อไป 
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6)ผู้อำนวยการโรงเรียน นำรายละเอียดท่ีได้รับจากวงสนทนา เพื่อไปขยายผลบอกเล่าองคค์วามรู้สู่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนการสร้างชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)ของโรงเรียนได้กำหนดขึ้น 

ภายในโรงเรียนในสังกัด 
3.การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด มีดังนี้ 

1)ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการขับเคล่ือนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้
กำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคล่ือน โดยผู้บริหารโรงเรียนนำองค์ความรู้ นโยบายที่ได้รับจากต้นสังกัดสู่การบอกเล่า
ขยายผลให้สมาชิกได้รับทราบ 

2)คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ ได้ตกลงหารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการทำหน้าที่เป็นผูอ้ำนวยความสะดวก 
กระตุ้นสร้างเสริมสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าความสำคัญของกิจกรรม แนะนำ ให้คำชี้แนะ ท˚าหน้าที่สอน            
แนะ(Coach) สังเกต นิเทศและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมกลุ่ม ย่อย และกำหนดวันพบกลุ่มใหญ่ของ
โรงเรียน 
                    3) ในแต่ละกลุ่มย่อยของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)สร้างเสริมกระตุ้นตื่นตัวของเพื่อนสมาชิกให้เกิดกิจกรรม โดยเป้าหมายคือร่วมกันแก้ไขสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นและระดมแนวคิดในการพัฒนาเทคนิควิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างสรรค์พลังงานของทีมทีเ่ข้มแข็งจนเกิดภาพ ความสำเร็จ 
                 4)ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำองค์ความรู้และภาพความสำเร็จของเทคนิควิธีการที่ แก้ไขสภาพปัญหาได้จนสำเร็จเข้านำเสนอในท่ีประชุมกลุ่มใหญ่

ของโรงเรียน เพื่อให้สมาชิกภายในโรงเรียนร่วม วิพากษ์เติมเต็มเทคนิควิธีการ ให้เกิดความสมบูรณ์และนำสู่การต่อยอดขยายผลภายในโรงเรียนจนเกิดภาพ ความสำเร็จ 
เป็นผลงาน เทคนิควิธีการเด่นของโรงเรียน 

5)ผู้บริหารโรงเรียน นำเทคนิควิธีการเด่น เข้านำเสนอในที่ประชุมของเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อร่วมวิพากษ์ เติมเต็ม 
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็นภาพความสำเร็จสู่การขยายผลภายในเครือข่ายสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

กระบวนการกำกับ ติดตาม แนะนำ สอนแนะ(Coach) วัดประเมินผล 
4.ประธานเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์  ผู้รับผิดชอบเขตพ้ืนที ่มีการดำเนินงานดังนี้ 

1)ออกติดตาม แนะนำ(Coach) เสริมแรงสร้างเสริมขวัญ กำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศกึษา 
นิเทศ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้กิจกรรมมีความเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

2)กระตุ้นส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จสร้างเครือข่ายขยายผล ต่อเติมสร้าง
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ระหว่างโรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษาและ โรงเรียนต่างสังกัดอย่าง
เหมาะสม 

3)กระตุ้นส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่มีอยู่สร้าง
เสริมเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาแก้ไขสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้และเผยแพร่ขยายผล 
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4)หาเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาภาพความสำเร็จให้เกิดความ สมบูรณ์ ด้วย

กิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา2 สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) และ สร้างเครือข่ายกับผู้ประสบ

ผลสำเร็จท้ังในระดับภาคใต้และระดับชาติ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.ทรัพยากรบุคคลในสำนักงานและในสถานศึกษาในสังกัดมีความเป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ(Knowledge Workers) มี

ความคิดเชิงระบบ ที่มุ่งมั่นสืบเสาะ สืบค้น นำส่ิงที่ได้รับสู่การทบทวน ปรับปรุงพัฒนางานให้ เกิดประสิทธิภาพ 

2.เพื่อการสร้างทีมงานคุณภาพ ที่สามารถระดมสรรพกำลัง แนวคิด เทคนิควิธีการใหม่ ๆ  ในการสร้างคุณภาพ งานให้

เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

3.ทรัพยากรบคุคลมีความตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองในการเป็นส่วนสำคัญขององคก์รที่จะ ผลักดันให้บทบาทภารกิจ
หน้าที่ขององค์กรสำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย 
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กจิกรรมสง่เสรมิการพฒันาและเพิม่สมรรถนะพงึประสงคท์รพัยากรบคุคล 
เพือ่สรา้ง “นกัจดัการความรูค้นเกง่ (Knowledge Workers)”     

ที่มาที่ไป : 

ภาครัฐไดก้ำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ คือ การมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้สร้าง คุณภาพการ
ให้บริการประชาชนที่ดีข้ึน ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ จัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อให้หนว่ยงานในสังกัดใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานที่ รับผิดชอบให้บรรลุผลตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่กำหนด 

การดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน 
กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคล ให้ทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-Plan) เพื่อให้

ทรัพยากรบุคคล ได้วัดประเมินวิเคราะห์สมรรถนะและองค์ความรู้ที่ต้องกาในการนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ซึ่งจาก 
สภาพความพร้อมในเรื่องเวลาและงบประมาณในการท่ีจะ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานได้เข้ารับการ   
พัฒนามีน้อย  ฉะนั้น เพื่อให้ทรัพยากรบุคคล ได้ใชเ้วลาว่างที่มีอยู่ในห้วงเวลาและงบประมาณที่จำกัด กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
ได้ดำเนินการสืบค้น หน่วยงานหลักภาครัฐ ภาคเอกชนที่จัดทำระบบ สาระหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ ได้พัฒนาตนเอง ได้ตามความต้องการและจัดทำคู่มือขั้นตอน แนวทางในการใช้ พร้อมกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริม ใหเ้กิดการ   
พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้ 

1. สำ นักงาน ก.พ.ร. มี 2 หลักสูตร คือ แบบพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มสมรรถนะ และแบบพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่พึง
ประสงค์และมีเกียรติบัตรมอบให้ ที ่ http://www1.opdcacademy.com/index.php 

           2. สำนักงาน ก.พ. มีเกียรติบัตรในทุกหลักสูตร https://www.ocsc.go.th/e-learning ตอนนี้กำลัง เปิดหลักสูตรการอบรม พัฒนา 
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเกียรติบัตรทุกหลักสูตร https://mooc.chula.ac.th/ 

4. สถาบัน Alison ภาคเอกชน https://alison.com/ โดยมีรายละเอียดการเข้าระบบเพื่อการเลือกสาระหลักสูตรเพื่อให้
เข้ารับการอบรมพัฒนา 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ทรัพยากร

บุคคลในสังกัด มีความตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองในการเป็นส่วนสำคัญของ การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้บรรลุผล ดังนี้ 

1. ให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรและในสังกัดเลือกสรรสำระหลักสูตรจากหน่วยงานที่กำหนดเพื่อเลือก สำระหลักสูตร
ที่ต้องการพัฒนา ลงทะเบียน และฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด 
            2. ทรัพยากรบุคคลในองค์กร ควรเขา้รับการพัฒนาสาระหลักสูตรที่ต้องการอยา่งน้อย 1 สาระหลักสูตรในระหว่างเดือน 
สิงหาคม – ธันวาคม  2563 เพื่อ รวบรวมภาย ในวันที่ 20 ธันวาคม 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 า รพัฒ นาคื อ  ท รั พ ย าก รบุ ค ค ลที่ เ ข้ า  “ คุณคื อ นั ก จั ด ก า รค ว าม รู้ ค น เ ก่ ง ” เ ชิ ญช ว นร่ ว ม
กิ จ ก ร รม  นำและได้รับเกียรติบัตรมากกว่า 5 ฉบับขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในคราวประชุม
ประจำเดือน ในครั้งต่อไป 
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บทนำ 
           งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและ หน่วยงาน    ต้นสังกัด 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์สามารถนำองค์ ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน สร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย มี มาตรฐานวิชาชีพ และการกระตุ้นส่งเสริมให้
มีความตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองในการเป็นส่วน สำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การจัด
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือให้มีความมั่นคงและ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
กลุ่มเป้าหมาย 
          ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดทุกคนเพ่ือเข้าสู่เวที่การประกวด รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) 

ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานให้บริการ 
          ได้กำหนดกรอบการสร้างคุณภาพการให้บริการด้วย “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 สู่กระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 



 
 

 

                               
 

 

 
         

       สร้างเครือข่ายโรงเรียน/ผอ.รร 

        เพื่อแนะนำ ให้ข้อมูลครูและ 
      บุคลากรในสังกัดที่มีผลงานเด่น 
         เพื่อเสนอเข้าร่วมกิจกรรม 
 

              
           จัดกลุ่มการให้บริการการเขียน               จัดกิจกรรมสรา้งเครือข่ายฯ ระหว่าง        ได้องค์ความรู้ใหม่(Model)พัฒนางาน 
            ผลงานเด่นแก่ผู้เข้าร่วมฯเพื่อให้ครู           ผู้มีประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม         สู่การเผยแพร่ขยายผลและการเข้า 
              มาบอกเล่าและเรียนรูก้ารเขียน               ตามกลุ่มสาระเพื่อกลั่นกรองและ            ร่วมประกวด OBEC ตลอดจนการ 
                      กรอบ/ผลงานเด่น                            ตกผลึกองค์ความรู้                                สร้างเครือข่าย 
 
 
              การนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ 
               การวัดประเมินผลที่ได้รับทั้งในรูปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และวัดประเมินคำรับรองฯเป็นฐาน 
 
 
                ครู โรงเรียน ผู้บริหาร ลูกจ้าง มีผลงานเด่นที่มีขั้นตอนวิธีการเขียนเชิงวิชาการ และมีความสามารถ 
                    

                            ในการน้ำเสนอและใช้ประโยชน์ จนเป็นที่ยอมรับในเชิงประจักษ์ในระดับภาค/ชาติ         
 
 
                          งานมีคุณภาพมีวิธีการ                                               นักเรียนเรียนรู้                                        โรงเรียนมีคุณภาพ                                                                                   
                                          เป็นท่ียอมรับ สามารถเป็นต้นแบบ                       อย่างเป็นสุข สนุกกับการเรียนรู้                           ครูและนักเรียนมีองค์ความรู้ เป็นท่ี 
                                                    ท่ีดีแก่เพื่อนครูได้                                มีผลการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย                     ยอมรับของสังคมมีความเป็นมืออาชีพ 
   
 
           
 

จดัท าแผนพฒันาทรพัยากรบุคคล 3 ปี /ทบทวนปรบัปรุงพฒันาแผนประจ าปี สูก่ารจดัท าโครงการ/

กจิกรรมเพือ่บรรจไุวใ้นแผนปฎบิตักิารประจ าปี (โครงการพฒันาผูบ้รหิารโรงเรยีน ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาสูค่วามเป็นมอือาชพี ปี 63) (กจิกรรมครูดศีรสีงขลา 2 สูเ่วทกีาร

ประกวดรางวลัทรงคุณคา่ สพฐ.(OBEC AWARDS) 

จัดทำหนังสือและหลักเกณฑ์แจ้ง 
ประชาสมัพันธ์ เชิญชวนให้ โรงเรยีน   
ผอ ร.ร./ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 
 

กระตุ้นเน้นย้ำ ช้ีแจงรายละเอียด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอนการ
ดำเนินการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

เข้าใจและมีเจตคติที่ด ี
 

เปิดคลินิกครูดศีรสีงขลา 2เพื่อรับ
ปรึกษาให้คำแนะนำ ช้ีแจงขั้นตอน

วิธีการให้กับกลุ่มทีส่นใจผ่าน
โทรศัพท์/Line/เข้าพบปะ 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
บอกเล่าประสบการณ์ของผูไ้ดร้ับ
รางวัล OBEC เพื่อช้ีช่องทางและ
ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมฯ 

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม& 
ร่วมกับรายชื่อที่ได้รับจากเครือข่าย
โรงเรียน เพื่อประกาศเป็นผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 

การวัดประเมินสมรรถนะที่พึงประสงคแ์ละสำรวจความต้องการพัฒนา รับทราบสภาพปญัหา 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำทุกปี (กรกฎาคม) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผน 

และจัดทำโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ 
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ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

ภาพความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารโรงเรยีน คร ู บุคลากรทางการศึกษามีเจตคติทีด่ีและตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของ ตนเองในการเป็นส่วนสำคัญของการ

พัฒนาคุณภาพ 
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ สามารถสร้างสรรค์พัฒนา งานที่รับผิดชอบให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับ 
3. การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานขององค์กรกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสามารถสร้าง

เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ได้อย่างมีประสิทธิผล ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน 
1.การเติมเต็มผลงานเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเชิงประจักษ์ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคใต้ และระดับชาติ ควรมกีารกำกับ ตดิตาม 

แนะนำ วิพากษ์เติมเต็มให้เกิดการขับเคลื่อน ต่อยอด ขยายผล เพื่อ สร้างประสิทธิภาพงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2.มีเวทีนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้มีผลงานและกลุ่มเป้าหมายภายในสังกัด เพื่อให้เกิดกระบวนการต่อยอดขยายผล 

สู่การสร้างเครือขา่ยที่เข้มแข็ง 
ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงาน 

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 ยังไม่ดำเนินการคัดเลือกระดับภาค 
รวม    558 ราย  477 ราย 41 241 73 8 

และมีผลงานเด่นเข้าเผยแพร่ในเอกสารทางวิชาการในชื่อ “108 วิธีคิดพิชิตคุณภาพ”เพ่ือต่อยอดขยายผล จำนวน 3 เล่ม คือ 
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                                               สว่นที ่4 
            สรุปวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน และแนวทางการพฒันา 

 

กระบวนการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีกระบวนการ  ดังน้ี 

1. การที่สำนักงานในแต่ละสำ นักงานของสำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดำเนินการจัดพัฒนา อบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยตรงตามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายของต้นสังกัด หรือ ตามโครงการที่กำหนดไว ้

ขอ้ดี  คือ  เป็นนโยบายใหม่  เพ่ือการพัฒนานำรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ข้อเสีย คือ อาจจะไม่ตรงกับสภาพความต้องการของแต่ละบรบิทของแตล่ะโรงเรยีน มีการซ้ำซ้อน ระหว่างสำนักงาน และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ   ทำให้ครูผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและอาจจะเป็นการ ซ้ำซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมทีท่าง สพป.สงขลา เขต 2 
กำหนดจัดข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายและบรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการประจำปี หากเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงการ จะต้องจัดทำเรื่องขอ
เปลี่ยนแปลง 
2. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน ซึ่งแต่ละกลุ่ม/หน่วย กำหนดจัดข้ึนตามสภาพบริบท และความต้องการความที่
ได้รับการอนุมัติ 

ข้อดี คือ เป็นไปตามสภาพความต้องการ สภาพปัญหา สภาพการส่งเสรมิพัฒนาขององค์กร  
 ข้อเสยี คือ การซำ้ซ้อนกับต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบางกิจกรรม 

3. กิจกรรมที่จดัทำขึ้นตามมตขิององค์กรเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ตามสภาพบริบท จุดเด่นขององค์กร 
ข้อดี คือ ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามสภาพความต้องการขององค์กรและบรบิทที่เกีย่วข้อง สามารถ แก้ไขสภาพปัญหา เสริม

จุดเด่นขององค์กรได้ 
ข้อเสีย คือ ไม่มีงบประมาณส่งเสรมิสนับสนุนเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที่เป็นจดุเด่น และไม่ใช้งบประมาณสนับสนุน ควรมีการจดัอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 

 



 

 

 

 
 

 
 

ทีป่รกึษา 
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 

 
 

 

1. นางกชนิกา  วงศ์วรนุช  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. นางธัญรดี มุณีกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

3. นางสาวศรีพิมพ์ จิคภักดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

4. นางกาลัญญู นฤปิยะกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

5. น.ส.ปิตาชา   แก้วประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

 

 



 

 



 
 
 


