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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ 2564
*************************

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. อานาจหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากาลั งและ
กาหนดตาแหน่ง ส่งเสริมสนับสนุนการมีหรือเลื่อ นวิทยฐานะ วิเคราะห์และจัดทาข้อมู ลเกี่ยวการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ใ ห้ปฏิบัติของข้าราชการ จัดทาข้อมู ลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือ นและค่าจ้างประจา อานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือ
รับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจาตัวและการขออนุญาตต่าง ๆจัดทาแผนและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดทาฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง วิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นโยบายคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล
“มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ทั้งในด้านระบบทรัพยากรบุคคล การจัดสวัสดิการและการบริการ การดาเนินการด้านวินัย กฎระเบียบ และการ
บริหารโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21”
3. การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
4. จานวนอัตรากาลัง
ข้าราชการในสานักงาน จานวน 43 คน ลูกจ้างประจา จานวน 2 คน พนักงานราชการ จานวน 3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 15 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จานวน 2,875 คน
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5. ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564
กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย “ศาสตร์พระราชา”
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต ามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมายที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
เป้าหมายที่ 1 ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง ผู้เรียนจบการศึกษา
ตามหลักสูตรทุกคน
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ และมีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายที่ 2 สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
เป้ า หมายที่ 2 ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนและพื้นที่
6. แนวทางการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ตามยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจาปี 2564 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย “ศาสตร์พระราชา” ดาเนินการ ดังนี้
1) สถานศึกษาสร้างจิตสานึกของผู้เรียนให้มีความจงรักภักดีและธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่า นหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้ง
ช่องทางศึกษาอื่นๆ
2) ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต ามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2) ส่ งเสริม การนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันทางศาสนา
3) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
4) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาให้มีมาตรการที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทางสันติวิธี
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่าง ๆ
2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่สถานศึกษา
เพื่อลดผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ คุณลักษณะพื้นฐาน
ของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์
ทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้ แบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อมูลค่าเพิ่ม
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
และภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง ตามบริบทของสถานศึกษา
4) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีจิตอาสาในรูปแบบต่าง ๆ
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O – NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3) ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน
เป้ า หมายที่ 3 ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ควบคู่ ไ ปกั บ วิ ช าสามั ญ และจั ด กิ จ กรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อการศึกษาต่อ การทางาน และ
การดารงชีวิตที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมทางด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆ
4) สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา
5) พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมโครงงานอาชีพ
เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่เปิดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน การประกวด ทุกระดับ และส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับผู้เรียน
เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่ ง เสริ ม กระบวนการนิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล การใช้ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ มี
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริม คิดค้น วิจัยและพัฒนาการใช้นวัตกรรม
3) ส่งเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพและเข้มแข็ง
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ดาเนินการ ดังนี้
1) วิเคราะห์สมรรถนะแต่ละตาแหน่ง และสารวจความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนา
2) จัดทาแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ 3 ปี ที่มุ่งเน้นความรู้ทักษะใหม่ ๆ
เช่น การใช้เทคโนโลยี ทักษะการวิจัย และภาษา
3) สร้างและพัฒนาช่องทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย
เช่น TEPE Online ชุม ชนแห่งการเรียนรู้ท างวิ ช าชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรี ย นรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระให้มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
5) ดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา
เป้าหมายที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
2) เสริมสร้างปลูกจิตสานึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3) พัฒนาครูสู่การเป็นครูแกนนา (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional Teacher)
ที่สะท้อนทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
เป้าหมายที่ 1 ประชากรวัย เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง ผู้เรียนจบการศึกษา
ตามหลักสูตรทุกคน ดาเนินการ ดังนี้
1) ประกันโอกาสการเข้ารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้เรียน
ในทุกพื้นที่ ครอบคลุมผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2) เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน
3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ให้มากขึ้น
4) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น และดาเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดสรรบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษให้เพียงพอ
2) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3) เสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและพิการ มีโอกาสเรียนต่อและประกอบอาชีพ
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เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ แหล่งเรี ยนรู้ และมีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับต่าง ๆ อาทิ DLIT,
DLTV, ETV
3) ขยายเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอกับผู้เรียน
4) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้ และสามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5) จัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษาและ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
6) พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล สามารถอ้างอิงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ า หมายที่ 1 ผู้ เ รี ย นมี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความตระหนั ก ในการด ารงชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมการจัดทา/พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ส่งเสริมและติดตามการจัดกิจกรรม สร้างจิตสานึกของผู้เรียนในการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญกาลังใจที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 2 สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึ กษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย
ในท้องถิ่น
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (ESD School : Education for Sustainable Development School)
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
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4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management),
รูปแบบกลุ่มสหวิทยาเขต (CLUSTER)
เป้าหมายที่ 2 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ ดาเนินการ ดังนี้
1) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู้ ป กครองชุ ม ชน สั ง คม และสาธารณชน ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
7. ผลการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่และนโยบายคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ แบ่งออกเป็น
๙ กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
7.1. กลุ่มอานวยการ
งานอานวยการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ
การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถบริหารจัดการและด าเนิ นงานตามบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ ได้ อย่า งเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ
อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่าง
สะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.2 กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้
1) จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
3) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน
4) ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
7.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่
22 พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ ศึกษา
3) ดาเนินงานสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการจัดการศึกษา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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4) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
5) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
๒) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
๓) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
๔) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานงานสินทรัพย์
๕) ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ
งานบริหารสินทรัพย์
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่
1) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
6) จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
7) ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก
บัตรประจาตัวและการขออนุญาตต่าง ๆ
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่ วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
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4) ปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ข้ า ราชการครู แ ละ บุ ค ลากร
ทางการศึกษา
5) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้ ว ยกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษานครศรีธ รรมราช ได้ จั ด รู ป แบบหรื อ โครงสร้ า งการด าเนิ น งานและก าหนดภารกิ จของผู้ป ฏิ บั ติ งาน
ตามขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยึดภารกิจตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ รวมทั้งดาเนินงานตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
และการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คือ
๑) งานธุรการ
๒) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๓) กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
๔) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕) กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๗) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ตามขอบข่ายการงาน
7.8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา เป็ น งานที่ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สามารถจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยเน้ น การบู ร ณาการ
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็กการ
จัดหาทุน กองทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกันจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจ
ที่ได้มีการลงนามในการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียน ในด้านการจัดการศึกษา ทั้งการ
แลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดาเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.9 กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
๒) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๓) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
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๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
๖) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๗) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
๘) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ
๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7.10 หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการและมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
๒) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
๓) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
๔) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
๕) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
การดาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลให้มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นมืออำชีพที่เหมำะสมสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงำน ดังนี้
1) เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย "ศาสตร์พระราชา"
๒) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๓) สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพระบบบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อน
ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางในการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1) ด้านการวางแผนกาลังคน
2) ด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ
3) ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม
4) ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6) ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินยั ของบุคลากร
ทั้งนี้ ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำแสดงในรายงานผลสถิติการให้บริการ และผลการดาเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ปญ
ั หา/อปุ สรรค/ข้อจากัด ทีท่ าให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
1. ด้านระเบียบกฎหมาย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอานาจและหน่วยงาน ตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนนิ การหลายประการ เช่น อำนาจในการสรรหา อำนาจในการบรรจแุ ละแตง่ ตั้ง
อานาจขององค์คณะในการ บริหารงานบุคคล ทาให้ขาดเสถียรภาพในการบริหารงานบุคคลในภาพรวม ซึ่งแต่เดิมนั้น
สามารถบริหารจดั การ ไดผ้ ลดีมีประสทิ ธิภาพและมีความคล่องตัวมากกว่า
2. ด้านหน่วยงาน
ระเบียบกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงอานาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ทาให้ขาด
เอกภาพในการบริห ารจดั การในภาพรวมทุ ก ด้าน เนื่อ งจากหน่ว ยงานไม่มีอำนาจดำเนิน การในการสรรหา
บรรจแุ ละแตง่ ตั้ง ซึ่งเปน็ หน่วยงานตา่ งสงั กัดเป็นผู้ดาเนินการให้ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบดา้ นการบริหารงาน
บุคคลโดยตรง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสั่งการตามระบบการบังคับบัญชา ไม่ความคล่องตัวและความล่าช้าในการ
บริหารจดั การเปน็ อย่างมาก
3. ด้านการปฏิบตั ิ
จากผลของระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงทั้งหน่วยงานและอานาจในการดาเนินการได้ส่งผลกระทบ
อย่า งมากตอ่ การปฏิบัตงิ านด้า นการบริห ารงานบุค คล โดยเฉพาะบุค ลากรในหนว่ ยงานตามกฎหมายใหม่
ขาดความรู้ความสามารถและประสบการณใ์ นการปฏิบัตงิ านดา้ นการบริห ารงานบุคคล รวมทั้งยังไม่เขา้ ใจใน
บทบาท หน้าที่ของตนเอง ทำให้เกิดความลา่ ชา้ และผดิ พลาดเปน็ อย่างมาก
ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) นโยบายการบริหารกาลังคนภาครัฐมีจากัด ทาให้ไม่มีการเพิ่มจานวนอัตราตาแหน่งข้าราชการตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ควรมีการบริหารอัตรากาลังครูที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากาลังครูจาก
โรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปกาหนดตาแหน่งใหม่ในโรงเรียนที่มีอัต รากาลังครูที่ต่ากว่าเกณฑ์ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมี
สภาพอัตรากาลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ ดังนี้
- ขอรับการจัดสรรตาแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพื่อนาไปจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนอัตรากาลังครู และบรรจุคครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
- คัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและ
ขาดแคลน
- พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกโดยการสนับสนุนให้ฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึน้
2) กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ข้าราชการครูเพื่อมาทดแทนอัตราว่างมีการดาเนินการที่ล่าช้า
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ และมีขั้นตอนการดาเนินงานมากเกินไป จึงควรประสานหน่วยงานที่ออกระเบียบหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเพื่อหาความชัดเจนโดยตรง ตลอดจนผู้รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดควรศึกษา
หลักเกณฑ์วิธีการให้เข้าใจเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อนาเข้า กศจ.
3) ควรมีการแก้ไขหรือยกเลิกระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคืนอานาจหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล
ให้ กั บ หน่ ว ยงานเดิม เป็ น ผู้ดำเนิ น การ เพื่อ ให้ เกิ ด ประสิท ธิ ภ าพประสิท ธิผ ลและมี ค วามเป็ น เอกภาพในการ
บริหารงานบุคคลทุกด้าน เพียงแก้ไขจดุ อ่อนหรือปัญหาที่มีอยู่แต่เดิมให้หมดไป
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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การวิเคราะหผ์ ลการดาเนินงานการบริหารงานบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากผลการดาเนินงานการบริหารงานบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงานวางแผนอัตรากำลงั
และก าหนดต าแหน่ ง งานสรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง งานบ าเหน็ จ ความชอบและทะเบี ย นประวั ติ งานธุ ร การ
นามาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงกระบวนการทางานต่อไป ซึ่งมีผลการวิเคราะห์
สรุปได้ดังนี้
1. งานธรุ การ
จดุ แข็ง
การรับสง่ หนังสือราชการ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็ว ทนั กาหนด ไม่มีงานคา้ งรับ
จดุ อ่อน
-ไม่ม-ี
2. งานวางแผนอตั รากำลังและกาหนดตำแหน่ง
จดุ แข็ง
- คณะกรรมการดาเนินการวิเคราะห์และเกลี่ยอัตรากาลัง โดยยึดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด พิจารณาด้วยความยุติธรรม
- สง่ เสริมและสนับสนนุ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง ได้มีการเลื่อน
วิทยฐานะให้สงู ขึ้น
- บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัตงิ านโดยยึดระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ยุติธรรม ปราศจากการอคติ และคำนงึ ถึงประโยชน์ของทางราชการเปน็ สำคัญ
จดุ อ่อน
- ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่ง ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการคานวณเกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. งานสรรหาและบรรจุแตง่ ตั้ง
จุดแข็ง
- สรรหาและบรรจุแตง่ ตั้ง ตามอานาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
- แจง้ หลักเกณฑ์การย้ายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบอย่างทั่วถึง และพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างถูกต้องเป็นธรรม
- การออกจากราชการ ทาการสารวจข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
จุดอ่อน
-ไม่มี4. งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
จดุ แข็ง
- การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิ เดือน ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เปน็ ไปตามระเบียบ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- จดั ทำทะเบียนประวัติ การลงรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนวัติเป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันที ทั้งนี้ได้จัดให้มี One Stop Service ในการขอสาเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ศ.ค. 16
โดยดำเนินการได้ภายใน 5 นาที
- การเสนอขอเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ์ ได ท้ ำการสำรวจผู้มี ค ณ
ุ สมบั ตใิ นการได ้รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณไ์ ด้อย่างครบถ้วน และเสนอขอไดท้ นั กาหนดเวลา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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- การบริการบุคลากร จดั ให้มี One Stop Service ในการขอทำบัตรประจำตัวเจา้ หน้าที่ของรัฐ และ
ข้าราชการบานาญ โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
จดุ อ่อน
- หน่วยงานในสังกัดบางแห่ง มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ จึงไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร
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รายงานผลสถิติการให้บริการ และผลการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดำเนินงานในบทบาทหน้าที่ภารกิจการบริหารงานบุคคล สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจา้ ง โดยสรุป ดงั นี้
1. งานธรุ การ
1.1 งานรับ-สง่ หนังสือราชการ
จำนวน 3,801 ครั้ง
1.2 งานจดั ทำหนังสือราชการ
จำนวน 439 เรื่อง
1.3 งานจดั ประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
จำนวน
9 ครั้ง
1.4 งานจดั การความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
จำนวน
6 ครั้ง
1.5 งานประชุม อกศจ. และ กศจ.
จำนวน 30 ครั้ง
2. กลุ่มงานวางแผนอตั รากาลังและกำหนดตำแหน่ง
2.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลงั คน
2.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลงั คน
จำนวน 1 ครั้ง
2.1.2 การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตำแหนง่ และอัตราเงินเดือน
1) ตำแหนง่ ลูกจา้ งประจำ
จำนวน 1 ครั้ง 1 อัตรา
2) ตำแหนง่ พนักงานราชการและลูกจา้ งชั่วคราว
จำนวน 2 ครั้ง 3 อัตรา
3) ตำแหนง่ ครู
จำนวน 3 ครั้ง 33 อัตรา
2.2 งานกาหนดตำแหนง่ และวิทยฐานะ
2.2.1 การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
จำนวน 155 ราย
1) ตำแหนง่ ครู
- ชำนาญการ
จำนวน 71 ราย
- ชำนาญการพิเศษ
จำนวน 82 ราย
- เชี่ยวชาญ
จำนวน - ราย
2) ตำแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรียน
- ชำนาญการ
จำนวน - ราย
- ชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 ราย
3) ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์
- ชำนาญการพิเศษ
จำนวน - ราย
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.1 งานสรรหาและบรรจุ
3.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคดั เลือก การคดั เลือก พนักงานราชการ
- สอบคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค.
จานวน 1 ครั้ง 2 อัตรา
- สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
จำนวน 1 ครั้ง 1 อัตรา
3.1.2 การบรรจุเขา้ รับราชการใหม่
จำนวน 3 ครั้ง 8 ราย
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3.2 งานแตง่ ตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การแตง่ ตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 5 ครัง้ 48 ราย
3.2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ตำแหนง่ ครู
จำนวน 2 ครั้ง 142 ราย
2) ตำแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรียน
จำนวน 2 ครั้ง 14 ราย
3.2.3 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 2 ครัง้ 2 ราย
3.2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
จำนวน – ครัง้ - ราย
3.2.5 การรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง
จำนวน 36 ครั้ง 20 ราย
3.3 งานออกจากราชการ
3.3.1 การเกษียณอายุราชการ
จำนวน 1 ครั้ง 211 ราย
1) ตำแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 5 ราย
2) ตำแหนง่ รองผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 4 ราย
3) ตำแหนง่ ครู
จานวน 180 ราย
4) ตำแหนง่ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) จำนวน 3 ราย
5) ตำแหนง่ ลูกจา้ งประจำ
จำนวน 19 ราย
3.3.2 การลาออกจากราชการ
จำนวน 11 ครั้ง 11 ราย
3.3.3 การให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ
จำนวน - ครัง้ - ราย
3.3.4 การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนญ
ุ าตประกอบวิชาชีพ จำนวน - ครัง้ - ราย
4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบยี นประวตั ิ
4.1 งานบาเหนจ็ ความชอบ
4.1.1 การเลื่อนขั้นเงนิ เดือน
ครัง้ ที่ 1
จำนวน 2,870 ราย
ครัง้ ที่ 2
จำนวน 2,875 ราย
4.1.2 การเลื่อนเงินเดือน 38 ค.(2) ครั้งที่ 1
จำนวน 39 ราย
ครัง้ ที่ 2
จำนวน 37 ราย
4.1.3 การเลื่อนคา่ จ้างประจำ
ครั้งที่ 1
จำนวน 108 ราย
ครัง้ ที่ 2
จำนวน 107 ราย
4.2 งานทะเบียนประวัติ
4.2.1 จดั ทำทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ. 16
จำนวน 24 ราย
4.2.2 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายการในทะเบยี นประวัตแิ ละ ก.ค.ศ. 16 จำนวน 518 ราย
4.2.3 ปรับปรุงเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัตแิ ละ ก.ค.ศ. 16
จำนวน 3,501 ราย
4.2.4 ดำเนินการทะเบียนประวัติ กรณีเกษียณ (ข้าราชการ)
จำนวน 196 ราย
4.2.5 ดำเนินการทะเบียนประวัติ กรณีเกษียณ (ลูกจา้ งประจำ)
จำนวน 19 ราย
4.2.6 ดำเนินการทะเบียนประวัติ กรณลี าออกจากราชการ
จำนวน 11 ราย
4.2.7 ดำเนินการทะเบียนประวัติ กรณีถึงแก่กรรม
จำนวน
2 ราย
4.2.8 จดั เก็บผลการตรวจสอบประวัติอาญากรรม
จำนวน 94 ราย
4.2.9 จดั สง่ ทะเบียนประวัติ กรณียา้ ย
จำนวน 63 ราย
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๑๕
4.2.10 รายงานการถึงแก่กรรม
4.2.11 การบริการสำเนาทะเบียนประวัติ
4.2.12 การบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มทะเบียนประวัติ
4.2.13 การแก้ไขวันเดือนปีเกิด
4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.3.1 เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.3.2 จา่ ยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.3.3 จา่ ยใบกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.3.4 สง่ คนื เครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.4 งานบริการบุคลากร
4.4.1 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
4.4.2 การขอมีบัตรประจำตัวเจา้ หน้าที่ของรัฐ
4.4.3 การขอหนงั สือรับรอง
4.4.5 การขออนุญาตลาอุปสมบท
4.4.6 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
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จำนวน
5 ราย
จำนวน 2,893 ครั้ง
จำนวน 93 ครั้ง
จำนวน
1 ราย
จำนวน 2 ครั้ง 473 ราย
จำนวน - ครั้ง - ราย
จำนวน 4 ครัง้ 384 ราย
จำนวน 1 ครั้ง 13 ราย
จำนวน 7 ราย
จำนวน 573 ราย
จำนวน 218 ราย
จำนวน 9 ครั้ง 5 ราย
จำนวน – ครั้ง – ราย

๑๖
สรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมทีด่ าเนินการ ประจาปี 2564
และการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
ลาดับ
หลักสูตรการอบรม/ประชุม
จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจาปี
225 คน
2564
2 โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
500 คน
3 โครงการคัดเลือกครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มจี ิตวิญญาณความเป็นครู” ประจาปี
173 คน
2564
4 อบรมโครงการ Southeast Asian School Leadership Program (SEA-SLP)
1 คน
ของศูนย์ซีมีโอโนเทค
5 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทีเ่ ป็น
1 คน
แบบอย่างได้
6 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
4 คน
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 เป็นวิทยากรการอบรม เรื่องกระบวนการเรียนรู้สู่ PA
2 คน
8 ประชุมผู้อานวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
4 คน
9 ประชุมสรุปผลการดาเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่
2 คน
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
10 เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอ
2 คน
ผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ โครงการคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
11 ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
1 คน
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12 ประชุมรับทราบนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนา
1 คน
บุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ
13 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
40 คน
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
14 อบรมโครงการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเขตสุขภาพที่ 11 รู้เท่าทันการโฆษณา
2 คน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
15 การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการสอบด้วยระบบจองวันสอบและการสอบ
4 คน
16 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
3 คน
17 เข้าร่วมโครงการประชุมผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4 8น
ผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์แนะแนวใน 14 จังหวัดภาคใต้
18 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
2 คน
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๑๗
ลาดับ
หลักสูตรการอบรม/ประชุม
จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
19 ประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
3 คน
20 เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
1 คน
บูรณาการทักษะชีวิต ประจาปี 2564
21 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
1 คน
อย่างไรให้ปลอดภัย ถูกใจ ถูกต้อง ตรวจสอบได้" สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
1 คน
หลากหลายเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมการอบรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรม) ระบบออนไลน์
23 ประชุมปฏิบัติการจัดทาคู่มือการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 6 สมรรถนะ ตาม
1 คน
(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 การอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
2 คน
(leaning Disabilities) ใหม่
25 โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดาเนินการทางวินัย การ
2 คน
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจาปีงบประมาณ 2565
26 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เป็นข้อสอบเขียน
1 คน
ตอบ (Essay Test) และคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
27 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้ง
1 คน
ที่ 1/2565
28 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3 คน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
29 ร่วมเป็นวิทยากร
2 คน
30 ประชุมจัดทาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่
1 คน
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
31 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์และจัดทาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
2 คน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education
Commission Quality Awards : OBECQA)
32 คัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา
6 คน
JavaScript ระดับเบื้องต้น และภาษา C# ระดับเบือ้ งต้น สาหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
33 ประชุมโครงการประชุมทางไกลเรื่องการพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health
2 คน
HERO ระดับเขตพื้นที่
34 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “ชวนคุณครูรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.”
1 คน
(ระยะที่ 1)
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๑๘
ลาดับ
หลักสูตรการอบรม/ประชุม
จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
35 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
1 คน
วิทยาลัย
36 การอบรมวิทยากรแกนนา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
5 คน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training
37 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน
1 คน
38 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
1 คน
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพฯ
39 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
1 คน
40 ขอเชิญประชุมคณะทางานการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาสู่การสร้างเสริม
1 คน
สมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางพระราชทานอารยเกษตรฯ
41 ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรและคณะทางาน
1 คน
42 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
1 คน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
43 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติ
1 คน
รู้ตัว ปัญญารู้คดิ สาหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
44 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโครงการ
1 คน
ตามพระราชดาริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
45 อบรมปฏิบัติการเรื่อง “การนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมือ
1 คน
อาชีพ” ครั้งที่ 2
46 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
1 คน
47 โครงการอบรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี สาหรับ
1 คน
ครูสอนภาษาเกาหลี
48 ขอเชิญเป็นวิทยากรการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาอารยเกษตรลุ่มน้าชีตอนบน
1 คน
49 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
6 คน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
50 ขอเชิญเป็นวิทยากรและคณะทางานอบรมปฏิบัติการครูแกนนาการใช้หลักสูตร
6 คน
พัฒนาศักยภาพ ผู้นานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs)
51 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
3 คน
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