
 



ค าน า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามจุดเน้นการด าเนินงานด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยวิ ธีการ
หลากหลายสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือติดตามผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามโครงการในแผนพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562  และได้น าผลการพัฒนามารวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา 
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในการแก้ไข ปรับปรุง และวางแผน
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2563  ต่อไป  

 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
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1.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เล็งเห็นความส าคัญของการมีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในภาพรวม  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้
บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบกับ  
การที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ต้องปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ         
ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  ตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งระบุรายละเอียดที่ส าคัญและเก่ียวข้องไว้  ได้แก่ 

 “แผนพัฒนาบุคลากร” หมายถึง  แนวทาง กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการพัฒนาบุคลากร  เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป 

 “บุคลากร”  หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 “การพัฒนาข้าราชการครู”  หมายถึง  พิจารณาจากการที่ข้าราชการครูได้รับการสนับสนุน/       
มีโอกาสที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ  เทียบกับข้าราชการครูของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด 

 “การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พิจารณาจากการที่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ”  ได้แก่  การส่งบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อ อบรม สัมมนา หรือ
ดูงาน  และการเข้ารับการฝึกอบรมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จัดขึ้นเอง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

 การพัฒนาบุคลากรทั้งสายบริหารสถานศึกษา สายครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จะเป็น
ส่วนช่วยส าคัญที่จะน าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด ได้แก่ 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้  โดยมีความ       
มุ่งหมายส่วนหนึ่งเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
และให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการด าเนินกิจกรรม และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงาน 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดแผน    
มาจากนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  และจากการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 
2562  ของกลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ได้มีการส ารวจเพ่ือหาช่องว่างระหว่างระดับสมรรถนะ  
ที่ต้องการ กับระดับสมรรถนะที่เป็นอยู่จริงของบุคลากรทั้งสายบริหารสถานศึกษา สายครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  และน าผลการส ารวจมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการพัฒนาบุคลากร    
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ตลอดจนช่วยผลักดันให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรต้องการ และ              
เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อันจะน าไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด 

 2.2  เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ นั่นคือ 

  -  มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด 
  -  ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 
  -  มีความพึงพอใจในการท างาน 
  -  มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ 
  -  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 
  -  มีจิตส านึกความเป็นข้าราชการ 

 2.3  เพ่ือสอดรับกับการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ  มีจ านวนร้อยละ 100 

 3.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ  มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

4.  แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 4.1  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 4.2  สร้างเครือข่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เพ่ือสร้างความร่วมมือและพัฒนางาน ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ  
 4.3  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
 4.4  ส่งเสริมให้ข้าราชการครู สามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4.5  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ     
ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.6  ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้สามารถน าความรู้จากการ
ปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์         
เพ่ือพัฒนาบุคลากร และพัฒนางาน 
 4.7  จัดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร       
ทุกระดับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 4.8  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถท าการวิเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้อย่างมี
คุณภาพ 
 4.9  ใช้หลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอ านาจในการปฏิบัติงาน (Empowerment)   
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น 
 4.10 น าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการ
ประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนารายบุคคล  

4.11 ส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต้นและระดับกลางให้สามารถระบุระดับสมรรถนะ    
ที่เป็นอยู่จริงของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
 4.12 พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Standard operating procedure) 
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 4.13 ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการ
ผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกต้อง 

 4.14 จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  และส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มงานจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนา (Training Needs) เฉพาะของแต่ละสายงาน 

 4.15 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกความเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ไว้ในหลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.16 กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกความเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรม    
ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

 4.17 จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เพ่ือส่งเสริมให้มีการสื่อประสานระหว่างบุคลากรที่มีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ และ
เพ่ือให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนให้การ
สนับสนุนด้วยการจัดการฝึกอบรมในเรื่องการใช้ Weblog ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 

 4.18 จัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ ซีดี แถบบันทึกเสียง และ
เอกสาร ไว้บน Website ของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และเผยแพร่ 
ให้บุคลากรที่สนใจสามารถเข้าถึงเพ่ือการศึกษาเรียนรู้และใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 4.19 จัดให้มีการถ่ายทอดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
บุคลากรผ่าน Website ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เพ่ืออ านวยความสะดวก    
ในการเรียนรู้ของบุคลากรและบันทึกไว้ในคลังความรู้ 

 4.20 น าประสบการณ์และความส าเร็จของศิษย์เก่าของสถานศึกษาในสังกัด มาเป็นตัวอย่าง
เผยแพร่บน Website ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เพ่ือให้บุคลากรเกิดแรงบันดาล
ใจและสร้างแนวคิดเก่ียวกับการมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จและแนวปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

  

 

 

 



 
 

  
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ดังนี้ 
1.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3        
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ 
มาตรา 9  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1)  ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
 2)  การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดและขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
 3)  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ      
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 4)  ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) 
 
2.  การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (Human 
Resource Scorecard) ในภาครัฐ มีองค์ประกอบท้ังหมด 4 ส่วน  ได้แก่ 
 1)  มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง ผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่องค์กรต้องบรรลุ 
 2)  ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ หมายถึง นโยบาย แผนงานโครงการ มาตรการและ            
การด าเนินการต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะท าให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุมาตรฐาน
ความส าเร็จ 
 3)  มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ หมายถึง ปัจจัยหรือตัวบ่งชี้ว่าส่วนราชการและจังหวัด มีความ
คืบหน้าในการด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อย เพียงใด 
 4)  ผลการด าเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่า ส่วนราชการและ
จังหวัดได้ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ 
 

ส่วนที่ 2 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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3.  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมสถานะของครู    
ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา และนโยบายเฉพาะที่จ าเป็นด าเนินการให้เห็นผลภายใน 1 ปี     
โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์ให้ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (แผนปฏิบัติการประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2562) 

4.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามจุดเน้นการด าเนินงาน ส่วนที่ 2 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ความเป็นมืออาชีพ 
โดยวิธีการหลากหลายสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา          
โดยส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แผนปฏิบัติ
การส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2562) 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

นิยามวิสัยทัศน์ 

 องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างช่องทางการ
เรียนรู้ เพ่ือเอ้ือโอกาส ในการพัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ที่ดีที่สุดขององค์กร 
(best practice) ให้ทันและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

 บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  หมายถึง การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา 
ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ มีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
โลก 

 มาตรฐานระดับสากล  หมายถึง  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 สังคมพหุวัฒนธรรม  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาในการท างานและ
การด าเนินชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษา 
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ค่านิยมองค์กร  (Core values) 

 “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” (Students and schools come first : 
SSCF) 

พันธกิจ (Mission) 

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนก ากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21   

2. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐานคุณภาพ 
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอ่ืนๆ 
4. พัฒนาส านักงาน และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม 
5. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์รวม (Goals)   
1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็น

ไทย ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารจัดการที่ได้

มาตรฐาน 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์  (Strategy) 
 
โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 

 1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 2.  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 3.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน     
งบประมาณ  15,900  บาท 

ความเป็นมา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการก าหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน  เพ่ือช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
น าไปด าเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัดต่อไป และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ  
ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ และ
สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2.  เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา     

เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่จ้างจากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน เงินเดือน 9,000 บาท จ านวน 17 อัตรา และ เงินเดือน 15,000 บาท จ านวน 36 อัตรา      
รวมทั้งสิ้น 53 อัตรา   
 เชิงคุณภาพ 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีความตระหนัก รับรู้  รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่             
ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายในการช่วยเหลือ
ดูแลระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน  

วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

1.  ขออนุมัติโครงการพัฒนาพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรึกษาหารือ และเตรียมการ  
 3.  จัดประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 
สรุปและรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่  7  ธันวาคม   2561 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีความพึงพอใจในการ ได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง          

ความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่จ้างจากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  53  คน  ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เชิงคุณภาพ 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้รับการเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท 
ภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเครือข่าย 
ในการช่วยเหลือดูแลระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน 
 
ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

งบประมาณจ ากัด ท าให้เป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนา 2 ประการ คือ 
1. ระยะเวลาจ ากัด ไม่สามารถอบรมได้ครบตามเนื้อหาในหลักสูตร 
2. ต้องประหยัดงบประมาณ จึงต้องใช้ห้องประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่ ซึ่งคับแคบไม่สะดวกใน

การท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ิมงบประมาณให้มากข้ึน เพ่ือแก้ปัญหา 2 ประการ คือ 
1. เพ่ิมระยะเวลาการพัฒนาให้มากข้ึน สามารถอบรมได้ครบตามเนื้อหาในหลักสูตร 
2. ใช้ห้องประชุมของเอกชน ซึ่งมีขนาดใหญ่ สะดวกแก่การท ากิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน    
ด้วยระบบ TEPE online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
งบประมาณ  6,450  บาท 
 

ความเป็นมา 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE online  จ านวน 3 หลักสูตร 
คือ  หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ   หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖  เป็นหน่วยงานด าเนินการพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และ      
มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา โดยมีจ านวนตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนั้น  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด ในการน าความรู้ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนต่อไป 
 

เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย และข้าราชการครู ระดับ คศ.1 และระดับ คศ.2 ในสังกัด  

จ านวน 100 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู      
2. ข้าราชการครูมีความรู้ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ  

 

วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
 1.  ขออนุมัติโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็น
ฐาน ด้วยระบบ TEPE online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานผู้เข้ารับการพัฒนา และประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ  
 3.  จัดประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเข้ารับการพัฒนา 
 4.  เปิดระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 
ด้วยระบบ TEPE online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  5.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 15 มนีาคม 2562  ทางเว็บไซต์ของ สพฐ.   

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.  ร้อยละของครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู      

2.  ร้อยละข้าราชการครูมีความรู้ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ   
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1.  ครูผู้ช่วย ส าเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งครู   จ านวน 6 คน  

2.  ข้าราชการครู ส าเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 16 คน 

3.  ข้าราชการครู ส าเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1.  ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู      
2.  ข้าราชการครูมีความรู้ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ  
 
ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ข้าราชการครูไม่ผ่านการพัฒนาทุกคน เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 
1) ข้าราชการครูติดภารกิจอ่ืน ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตามก าหนดได้ 
2) เนื้อหาในหลักสูตรค่อนข้างยาก ท าให้ครูบางคนท้อถอย  
3) ข้าราชการครูมักจะชะล่าใจ ไม่เข้าอบรมตั้งแต่เริ่มเปิดการอบรม มาเริ่มอบรมตอนใกล้หมดเวลา 

ท าให้ไม่สามารถอบรมได้ครบตามเนื้อหาหลักสูตร ท าให้ไม่ส าเร็จการอบรม 
4) ขาดแคลนผู้ประเมิน เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจมาก 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1)  ในการพัฒนาครั้งต่อไป ต้องก าชับให้ข้าราชการครูที่สมัครเข้ารับการพัฒนา มาเข้าร่วมรับฟัง

การชี้แจง วิธีการพัฒนาให้มากข้ึน เพ่ือแก้ปัญหาการเข้าพัฒนาไม่ทันตามก าหนด 
2)  ต้องเปลี่ยนผู้ประเมินบ้าง แต่ไม่ทุกคนเพ่ือให้การท างานต่อเนื่อง 
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3. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 6  รุ่นที่ 7/2562 
งบประมาณ  3,923,071  บาท 
 

ความเป็นมา 
การพัฒนาบุคลากร  ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของการบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จนั้น      

สิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ ความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาคนกับเป้าหมายขององค์กร  ดังนั้น บุคคล        
จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีสมรรถนะที่ เหมาะสมส าหรับ            
การปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความคิดริเริ่ม ซึ่งจะท าให้เกิดและเปลี่ยนแปลงขององค์กร       
ในทิศทางท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บังคับบัญชา  
หัวหน้างานหรือนักบริหารทุกคน  ที่จะต้องเอาใจใส่จัดและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยทั่วถึงและ
ติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอ  การพัฒนาบุคลากรเพียงครั้งเดียว หรือสองครั้ง ไม่อาจสามารถได้รับผลตามความ
มุ่งหมายที่สมบูรณ์ ในส่วนราชการได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรขึ้น  การพัฒนาบุคลากรตั้งอยู่ในแนวความคิดที่ว่า  บุคคลทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาด้านความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติให้เพ่ิมพูนขึ้นได้ ถ้ามีแรงจูงใจที่ดี  ทั้งนี้  ต้องด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์กร 
และบุคคลจะต้องก้าวหน้าควบคู่ไปกับความก้าวหน้าขององค์กร  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์     
ในแต่ละระดับในองค์การ  เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นให้กลายเป็นทุนมนุษย์ที่ส าคัญ  มีการจัดการ
และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการ
บริหารจัดการ สร้าง และจัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น จึงได้
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เจตคติ และทักษะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ 

ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง      
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัด  จ านวน  341  คน   
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 เชิงคุณภาพ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ เจตคติ และทักษะเพ่ิมข้ึน 
 

6.  วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
 6.1 ขออนุมัติโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 6.2  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินโครงการ 
 6.3  จัดประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือ เพ่ือเตรียมด าเนินโครงการ 
 6.4  จัดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
  6.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมหรรษา เจบี  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา มีความรู้ เจตคติ และทักษะเพิ่มขึ้น 
 

9.  ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง      
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัด  จ านวน  331  คน   
 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ เจตคติ และทักษะเพ่ิมข้ึน 
 
10.  ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

10.1  ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ และวิทยากรมีจ านวนมาก เจ้าหน้าที่มีน้อยการดูแล   
อาจจะไม่ทั่วถึง 

10.2  วิทยากรหลัก ซึ่งมีจ านวนหลายคนมาจากส่วนกลาง (สพฐ.) การเดินทางไปกลับไม่พร้อมกัน 
ท าให้การรับส่ง มีปัญหาบ้าง เนื่องจากรถมีจ านวนจ ากัด 

หากมีกิจกรรมเช่นนี้อีก อาจต้องเพ่ิมจ านวนคณะท างานให้เพียงพอ จะได้ดูแลผู้เข้ารับการอบรม 
คณะกรรมการ และวิทยากรได้อย่างทั่วถึง 
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4. โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางการเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
    งบประมาณ  260,000  บาท 
 

ความเป็นมา 
ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมาจากครูพันธุ์ใหม่ ครู สควค. ครูโครงการพัฒนาท้องถิ่น พนักงาน
ราชการ อัตราจ้างชั่วคราว  ซึ่งมาจากการสอบคัดเลือกได้ และบุคคลทั่วไป ซึ่งมาจากการสอบแข่งขันได้         
เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งบุคลากรดังกล่าวควรจะได้
รับทราบนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการปฏิบัติงาน วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ เน้นการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ประจักษ์ 
สังคมให้เกียรติและยกย่อง ยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นครู ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16  จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางการเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ           

ที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ 
2.  เพ่ือให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าองค์ความรู้ไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุเข้ารับราชการ ในปีงบประมาณ 2560 
ปีงบประมาณ 61 และปีงบประมาณ 2562  จ านวน  150  คน 

เชิงคุณภาพ 

ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ สามารถน าองค์ความรู้           
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
 1.  ขออนุมัติโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางการเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 3.  จัดประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือ เพ่ือเตรียมด าเนินโครงการ 
 4.  จัดพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางการเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
  5.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2562  ณ โรงแรมไดอิชิ  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละของครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ  มีเจตคติ ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ สามารถน าองค์ความรู้           
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 149 คน ได้เข้ารับการพัฒนา 
สู่เส้นทางการเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21  

เชิงคุณภาพ   
1.  ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ      

ที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ 
2.  ครูผู้ช่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าองค์ความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   

ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
เนื่องจากงบประมาณจ ากัด ท าให้ระยะเวลาการอบรมน้อย การอบรมยังไม่ครบหลักสูตร ตามที่ 

กคศ. ก าหนด 
หากมีกิจกรรมเช่นนี้อีก อาจต้องเพ่ิมระยะเวลาการอบรมให้มากกว่า เพ่ือจะได้เพ่ิมเนื้อหา         

ในหลักสูตรให้ครบตามที่ กคศ. ก าหนด 
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5.  โครงการ “ขับขี่ปลอดภัยด้วยใจบริการ” 
         งบประมาณ  175,000  บาท 
 

ความเป็นมา 

งานทุกงาน ทุกบทบาทและแต่ละหน้าที่ในองค์กรล้วนมีบทบาทส าคัญ ที่เปรียบเหมือนกับ
ฟันเฟืองของเครื่องจักรที่ท างานประสานสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้ขับเคลื่อนและ              
มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าไป  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ในองค์กรก็เป็นต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญที่จะน า
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้ างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว  ไปถึงเป้าหมายโดยสวัสดิภาพ และปลอดภัย การพัฒนาพนักงานขับรถยนต์ จึงมี
ความส าคัญ เพ่ือให้พนักงานขับรถยนต์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตส านึกตลอดจน
ขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16   
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการจัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยด้วยใจบริการ" 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ปรับทัศนคติในการขับขี่ที่ถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะของตนเองและ
องค์กร สร้างจิตส านึกท่ีดี ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและมารยาทอันดีในการใช้รถใช้ถนน   
ให้มีความปลอดภัย 

เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 

ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานขับรถยนต์ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จ านวน 70  คน   

 เชิงคุณภาพ 

 พนักงานขับรถมีความรู้ ทักษะปรับทัศนคติในการขับขี่ที่ถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะของ
ตนเองและองค์กร สร้างจิตส านึกที่ดี ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและมารยาทอันดีในการ
ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย 
 

วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
 1.  ขออนุมัติโครงการ “ขับข่ีปลอดภัยด้วยใจบริการ” 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 3.  จัดประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือ เพ่ือเตรียมด าเนินโครงการ 
 4.  จัดพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ โดยใช้ชื่อโครงการ “ขับข่ีปลอดภัยด้วยใจบริการ” 
  5.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562  ณ เลค เทอเรสรีสอร์ท  อ าเภอละงู จังหวัดสตูล   
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ร้อยละของพนักงานขับรถมีความรู้ ทักษะปรับทัศนคติในการขับขี่ที่ถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะ
ของตนเองและองค์กร สร้างจิตส านึกที่ดี ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และมารยาทอันดี  
ในการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย 
 
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานขับรถยนต์ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จ านวน 65  คน   

 เชิงคุณภาพ 

 พนักงานขับรถมีความรู้ ทักษะปรับทัศนคติในการขับขี่ที่ถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะของ
ตนเองและองค์กร สร้างจิตส านึกที่ดี ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและมารยาทอันดีในการ
ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย 

 
ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

เนื่องจากงบประมาณจ ากัด ท าให้ระยะเวลาการอบรมน้อย ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นพนักงานขับรถยังมีอีกมาก   

หากมีกิจกรรมเช่นนี้อีก อาจต้องเพ่ิมระยะเวลาการอบรมให้มากกว่า เพ่ือจะได้เพ่ิมเนื้อหา          
ที่จ าเป็นต้องทราบในการเป็นพนักงานขับรถยนต์ 
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6.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
     งบประมาณ  จ านวน  330,000 บาท 
 
ความเป็นมา 

การพัฒนาบุคลากร  ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของการบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จนั้น      
สิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ ความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาคนกับเป้าหมายขององค์กร  ดังนั้น  บุคคล        
จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความคิดริเริ่ม ซึ่งจะท าให้เกิดและเปลี่ยนแปลงขององค์กร ในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บังคับบัญชา  
หัวหน้างานหรือนักบริหารทุกคน  ที่จะต้องเอาใจใส่จัดและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยทั่วถึงและ
ติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอ   การพัฒนาบุคลากรเพียงครั้งเดียว หรือสองครั้ง  ไม่อาจสามารถได้รับผลตาม   
ความมุ่งหมายที่สมบูรณ์ ในส่วนราชการได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรขึ้น  การพัฒนาบุคลากรตั้งอยู่ในแนวความคิดที่ว่า  บุคคลทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาด้านความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติให้เพ่ิมพูนขึ้นได้ ถ้ามีแรงจูงใจที่ดี  ทั้งนี้   ต้องด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องและ  เป็นระบบ โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์กร 
และบุคคลจะต้องก้าวหน้าควบคู่ไปกับความก้าวหน้าขององค์กร  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์     
ในแต่ละระดับในองค์การ  เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นให้กลายเป็นทุนมนุษย์ที่ส าคัญ  มีการจัดการ
และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการ
บริหารจัดการ สร้าง และจัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น จึงได้
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ราชการ 
2.  เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานอย่างมีแผนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ขององค์กร

ร่วมกัน  
3.  เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ และเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 

ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จ านวน 79  คน   
 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีกระบวนการท างานอย่างมีแผน   
และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
4. สรุปและประเมินผล 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 -  ระยะที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (AMSS++:Area Management Support System++)  วันที่ 22 ตุลาคม 2562  ณ ห้อง
ประชุมวิบูลรัก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 -  ระยะที่ 2   อบรมเชิงปฏิบัติการ  ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562  ณ ชฎา ไทย วิลเลจ    
รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการ
ท างานอย่างมีแผน และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จ านวน 79  คน   
 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีกระบวนการท างานอย่างมีแผน   
และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรในส านักงานได้ครบทุกคน เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ ท าให้

บุคลากรติดราชการอ่ืน ในการพัฒนาครั้งต่อไป อาจจะต้องพิจารณาช่วงเวลาการพัฒนาที่บุคลากรมีราชการ
อ่ืนน้อยที่สุด เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้ารับการพัฒนาได้ครบทุกคน และทุกข้ันตอนของการพัฒนา 

 
 

 
 
 

 


