รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจาปีงบประมาณ 2562
*************************

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. อานาจหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง ส่งเสริมสนับสนุนการมีหรือเลื่อ นวิทยฐานะ วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานการเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ใ ห้ปฏิบัติของข้าราชการ จัดทาข้อมู ลเกี่ยวกับบาเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติ จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือ นและค่าจ้างประจา อานวยความสะดวกใน
เรื่องการออกหนั งสื อ รับ รองต่ าง ๆ การออกบัต รประจาตั วและการขออนุญ าตต่ าง ๆจัดท าแผนและแนว
ทางการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล จั ด ท าฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห าร ทรั พ ยากรบุ ค คล
รวมทั้ง วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรั พยากรบุคคลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นโยบายคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล
“มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ทั้ ง ในด้ า น ระบบ ทรั พ ยากรบุ คคล การจั ด สวั ส ดิ ก ารและ การบริ ก าร การด าเนิ นการด้ า น วิ นั ย
และกฎระเบียบ และการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล 4.0 ใน
ศตวรรษที่ 21”
3. การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้เป็น 10 กลุ่ม 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
ข้าราชการในส านั กงาน จ านวน 4๕ คน ลู กจ้างประจา จานวน ๕ คน ลู กจ้างชั่วคราว จานวน
๒๐ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จานวน ๓,๙๑๐ คน

๒

5. ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พ.ศ. 2562
กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้ าหมายที่ 1 ผู้ เรี ย นมี ค วามรัก สถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด หลั ก การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย “ศาสตร์พระราชา”
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต
เป้ าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
เป้ าหมายที่ 1 ผู้ เรีย นมี ทักษะและคุณ ลั กษณะพื้ นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณ ลั กษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ าหมายที่ 1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ค วามสามารถและได้ รับ การพั ฒ นา
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้ าหมายที่ 2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาและสถานศึ ก ษามี ระบบบริห ารงานบุ ค คล ที่ มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เป้ าหมายที่ 1 ประชากรวั ย เรี ย นได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างทั่ ว ถึ ง ผู้ เรี ย นจบ
การศึกษาตามหลักสูตรทุกคน
เป้ าหมายที่ 2 ผู้เรีย นที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
เป้ าหมายที่ 3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่ อ แหล่งเรียนรู้ และมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก ในการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายที่ 2 สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๓
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ าหมายที่ 1 ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษามั ธยมศึกษา / สถานศึก ษา มี ระบบการบริห าร
จัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
เป้าหมายที่ 2 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
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
เขต 12 กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจาปี 2562 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้ าหมายที่ 1 ผู้ เรี ย นมี ค วามรัก สถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด หลั ก การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย “ศาสตร์พระราชา” ดาเนินการ ดังนี้
1) สถานศึกษาสร้างจิตสานึกของผู้เรียนให้มีความจงรักภักดีและธารงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
สถานศึกษารวมทั้งช่องทางศึกษาอื่นๆ
2) ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3) ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่ งเสริมการสนั บ สนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้ องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒ นา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2) ส่งเสริมการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันทางศาสนา
3) ส่ งเสริมให้ มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่ว มกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม
4) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาให้มีมาตรการที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
เป้ าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทาง
สันติวิธี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคง
รูปแบบต่างๆ
2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
3) ส่ งเสริ ม การจั ด กิ จ กรรมสร้ างภู มิ คุ้ ม กั น ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ให้ แ ก่
สถานศึกษา เพื่อลดผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

๔
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริมการจั ดการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียน และเพิ่ม ขีด ความสามารถในการ
แข่งขัน
เป้ าหมายที่ 1 ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทย และมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุ ณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
2) พัฒ นารูป แบบการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นส าหรับผู้เรียน ส่ งเสริมการเรียนรู้แบบคิด
วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงบู รณาการ องค์ความรู้ แบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมูลค่าเพิ่ม
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารและภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง ตามบริบทของสถานศึกษา
4) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ส่งเสริมให้ สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3) ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน
เป้ าหมายที่ 3 ผู้ เรีย นได้รั บ การส่ งเสริมทั กษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ วิช าสามัญ และจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา ดาเนินการ ดังนี้
1) จั ด ระบบแนะแนวการศึ ก ษา ทั้ ง ด้ า นอาชี พ และทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ
การทางาน และการดารงชีวิตที่มีคุณภาพ
2) พัฒ นาหลักสูตรเพิ่มเติมทางด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆ
4) สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา
5) พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมโครงงานอาชีพ
เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่เปิดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษต่างๆ เพื่อพัฒนา
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
3) จัดกิจกรรมส่ งเสริมการแข่งขัน การประกวด ทุ กระดับ และส่ งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4) จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในและนอกประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้กับผู้เรียน
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เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้มี
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริม คิดค้น วิจัยและพัฒนาการใช้นวัตกรรม
3) ส่งเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ าหมายที่ 1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ค วามสามารถและได้ รับ การพั ฒ นา
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ดาเนินการ ดังนี้
1) วิ เคราะห์ ส มรรถนะแต่ ล ะต าแหน่ ง และส ารวจความจ าเป็ น และความต้ อ งการ
ในการพัฒนา
2) จั ด ท าแผนการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาระยะ 3 ปี ที่ มุ่ ง เน้ น ความรู้
ทักษะใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี ทักษะการวิจัย และภาษา
3) สร้ างและพั ฒ นาช่ อ งทางการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในรู ป แบบที่
หลากหลาย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
4) พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก กลุ่ ม สาระให้ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ด้านภาษาอังกฤษ
5) ด าเนิ น การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึก ษา และรายงานผล
การดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา
เป้ า หมายที่ 2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารงานบุ ค คล
ที่มีประสิทธิภาพ ดาเนินการ ดังนี้
1) พั ฒ นาระบบการบริห ารงานบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยเชื่อ มโยงกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
2) เสริมสร้างปลูกจิตสานึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒ นาครูสู่ การเป็ นครูแกนนา (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional
Teacher) ที่สะท้อนทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เป้ าหมายที่ 1 ประชากรวั ย เรี ย นได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างทั่ ว ถึ ง ผู้ เรี ย นจบ
การศึกษาตามหลักสูตรทุกคน ดาเนินการ ดังนี้
1) ประกั น โอกาสการเข้ า รั บ การบริ ก ารทางการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2) เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน
3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ให้มากขึ้น
4) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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5) ศึ ก ษาวิเคราะห์ ส าเหตุปั ญ หานั กเรีย นออกกลางคั น นั ก เรีย นจบไม่ พ ร้อ มรุ่น และ
ดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
เป้ าหมายที่ 2 ผู้เรีย นที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดสรรบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษให้เพียงพอ
2) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3) เสริมสร้างโอกาสให้ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและพิการ มีโอกาสเรียนต่อและ
ประกอบอาชีพ
เป้ าหมายที่ 3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่ อ แหล่งเรียนรู้ และมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
2) พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลในระดั บ ต่ า งๆ
อาทิ DLIT , DLTV , ETV
3) ขยายเครือข่ายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอกับผู้เรียน
4) พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ด้ านการศึ ก ษาและด้ านอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ มี ม าตรฐานครอบคลุ ม
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้ และสามารถใช้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5) จัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษา
และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
6) พั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ถู ก ต้ อ ง และเป็ น ปั จ จุ บั น
เพื่ อการวางแผนการบริ ห ารจั ดการศึกษา การติด ตาม ประเมิน และรายงานผล สามารถอ้ างอิ ง และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมการจัดทา/พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ส่ งเสริ มและติดตามการจัดกิจกรรม สร้างจิตส านึ กของผู้ เรียนในการดาเนิ นชีวิต ที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญกาลังใจที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 2 สถานศึกษามี นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มอย่ างสมดุ ล และขยายเครื อ ข่ า ยไปสู่ ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ งยื น
ดาเนินการ ดังนี้
1) ส่ ง เสริ ม การจั ด บรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษา พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
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2) ส่งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ สถานศึกษาดาเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐานสิ่ งแวดล้ อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD School : Education for Sustainable Development School)
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ าหมายที่ 1 ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษามั ธยมศึกษา / สถานศึก ษา มีระบบการบริห าร
จัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒ นาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
4) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน (Area-basa
Management) , รูปแบบกลุ่มสหวิทยาเขต (CLUSTER)
เป้าหมายที่ 2 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่ ดาเนินการ ดังนี้
1) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
2) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
7. ผลการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่และนโยบายคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล
แบ่งออกเป็น ๙ กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
7.1. กลุ่มอานวยการ
งานอานวยการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
บริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอานาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้ บริการ
ข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่ อ อุป กรณ์ ท างการศึกษาและทรัพยากรที่ ใช้ ในการจัดการศึกษาแก่ส ถานศึ กษา
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.2 กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้
1.) จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ
3.) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน
4.) ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘
5.) ปฏิบั ติร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
7.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้
1.) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา
3.) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
4.) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5.) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑.) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
๒.) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
๓.) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
๔.) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานงานสินทรัพย์
๕.) ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งาน
พัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
๖.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
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) ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร
ประจาตัวและการขออนุญาตต่างๆ

๙
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
7.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก ลุ่ ม พั ฒ น าค รู แ ล ะบุ ค ล าก รท างก ารศึ ก ษ า มี อ าน าจห น้ าที่ ต าม ป ระก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้
1.) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2.) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3.) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
4.) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5.) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ
๖.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๗.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
7.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ ได้จัดรูป แบบหรือโครงสร้างการดาเนินงานและกาหนดภารกิจของผู้ปฏิบัติงาน ตาม
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยึดภารกิจตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
และมาตรฐานวิท ยฐานะของศึ ก ษานิ เทศก์ รวมทั้ งด าเนิ น งานตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด และการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คือ
๑.) งานธุรการ
๒.) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๓.) กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
๔.) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕.) กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖.) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๗.) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษามอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ตามขอบข่ายการงาน
7.8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานส่ งเสริมการจั ดการศึกษา เป็นงานที่สนับ สนุนและส่ งเสริมให้ ส ถานศึกษาในสั งกัด
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการ การจัดการ
ศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะ
ชีวิตคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน
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สิ ท ธิเด็ กการจั ด หาทุ น กองทุ น การศึก ษา เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ ผู้ เรีย นทั้ งเด็ กปกติ เด็ก ด้อ ยโอกาส เด็ก บกพร่อ ง
เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถาน
ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่ว มกันจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนามในการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับ
ประชาคมอาเซียน ในด้านการจัดการศึกษา ทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการ
ดาเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.9 กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑.) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
๒.) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๓.) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
๔.) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
๕.) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
๖.) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๗.) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
๘.) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
๑๐.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
7.10 หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบตั ิงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการและมีอานาจหน้าที่
ดังนี้
๑.) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน
๒.) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิต หรือเป้าหมายที่กาหนด
๓.) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
๔.) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
๕.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับ

11
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2562
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วัน เดือน ปี

การจัดฝึกอบรมที่ดาเนินการเอง ปี 2562
อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในสานักงาน
23-24 พฤษภาคม
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดโดย สพม.12 ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2562
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อบรม Exploring the English Language and ASEAN ให้แก่นักเรียนและครู ระดับ
28-29 มิถุนายน
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน สพม.12ร่วมกับสมาคมครูภาษา
2562
อังกฤษจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
พัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
1 สิงหาคม และ
ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
6-7 กันยายน
งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
2562
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2562 19 กันยายน 2562
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ
เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการและลูกจ้างประจา ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
ด้วยความมานะ อุตสาหะจนครบเกษียณอายุราชการ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์
21-22 กันยายน
เพื่อพัฒนาพนักงานขับรถยนต์ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสูงขึ้นตามที่กระทรวง
2562
การคลังกาหนด และเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
โครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง
8 ต.ค.2562
โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ณ โรงแรมชฎา
9 ต.ค.2562
15, 17 - 18
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฯ 5 กลุ่มสาระ แยกเป็น 2 กิจกรรม
ต.ค. 2562
กิจกรรมที่ 1 มอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ โรงแรมทวินโลตัส
15 ต.ค.2562
กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด ณ โรงแรมแกรนต์ฟอร์จูน
17-18 ต.ค.2562
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมชฎา
16-17 ต.ค.2562
โครงการเขตสุจริต ณ จังหวัดพัทลุง
19-20 ต.ค.2562
โครงการอบรมครูหัวหน้าวิชาการและครูหัวหน้ากิจการนักเรียน ณ โรงแรมทวินโลตัส
22 ต.ค.2562
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ณ นาควารีรีสอร์ท
24-26 ต.ค.2562
โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
27-29 ต.ค.2562
โครงการศึกษาดูงาน ผอ.โรงเรียน ณ จังหวัดภาคกลาง
27-30 ต.ค.2562
๑๔
๑๕

จานวน หมาย
ผู้อบรม เหตุ
250 คน
120 คน
20 คน
600 คน

81 คน
300 คน
90 คน
700 คน
250 คน
60 คน
50 คน
210 คน
45 คน
70 คน
120 คน

๑๒

สรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2562
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
ลาดับ

หลักสูตรการอบรม/ประชุม

1
2

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกลไกและระบบการบริหารงานบุคคล
ประชุมคณะทางานจัดทาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็น
รอง ผอ.สถานศึกษา
ประชุมปฏิบัติการบูรณการงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณให้เป็น รร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
ครู
ประชุมสัมมนาพิจารณาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อใช้แทนบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน
(Log book)
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ประชุมปฏิบัติการจัดทาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาอาเภอ
ประชุมปฏิบัติการชี้แนะแนวทางดาเนินการเพื่อประกันคุณภาพ
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน
ประชุมปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประชุมปฏิบัติการเตรียมจัดงานครบรอบ 20 ปี มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทาวีดีทัศน์จากโครงการผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาด
โครงการฝึกอบรมสาหรับบุคลากรของส่วนราชการเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
คณะทางานตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-net)
คณะวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งผู้อานวยการสถานศึกษา
ตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O - net)
ประชุมปฏิบัติการวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการคูปองครู
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็น
รร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ประชุมปฏิบัติการจัดทาแนวทางการดาเนินการประเมินพัฒนาการ SCQA และ OBECQA
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ประชุมสมัชชาวิถีพุทธเนื่องในวันมาฆบูชา
ประชุมปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

จานวน
ผู้เข้าร่วม
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
2 คน
2 คน
12 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
7 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

หมายเหตุ

๑๓

สรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2562
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
ลาดับ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

จานวน
หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วม
อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารและครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ
14 คน
ประชุมคณะทางานวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่มีต่อครู
1 คน
อบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทาห้องสมุดมีชีวิต
2 คน
ฝึกอบรมศูนย์ ซีมีโอแร็กแซม ปี 2561-2562 รุ่น 2 ประเทศมาเลเซีย
1 คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
16 คน
ประชุมอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนภูมิศาสตร์โอลิมปิก
5 คน
อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนย์โรงเรียนภูมิศาสตร์โอลิมปิก
2 คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาวัฒนธรรมเกาหลี
3 คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรค่าย 1 สอวน.
3 คน
ประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้แก่วิทยากร
9 คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
1 คน
กิจกรรม GREEN SCHIIL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน
1 คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์ 1 คน
โอลิมปิก ระดับนานาชาติ
ร่วมงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุมครองเด็ก ประจาปี 2562
1 คน
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คน
O-NET ปีการศึกษา 256๒
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน
1 คน
ประชุมสัมมนาการวิเคราะห์เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ประจาปี 256๒
7 คน
อบรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
3 คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
2 คน
ประชุมปฏิบัติการบูรณการหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด
1 คน
ประชุมปฏิบัติการความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจาปี 2562
1 คน
ประชุมปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผน 1 คน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1 คน
ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
1 คน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ
8 คน
อบรมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้วิชาเคมี
13 คน
อบรมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรหลัก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ
3 คน
ประถมศึกษา
ประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคานวณด้วย IOT
1 คน
หลักสูตรการอบรม/ประชุม

๑๔

สรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2562
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
ลาดับ

หลักสูตรการอบรม/ประชุม

56
57
58
59

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อชีวิตของนักเรียน
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ครั้งที่ 6
ประชุมสัมมนาวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์งานนโยบายของสานักพัฒนาครูฯ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษานาร่องในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ประชุมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อจัดทามาตรฐานตัวชี้วัดโครงการห้องเรียนดนตรี
ประชุมคณะทางานการดาเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
ประชุมปฏิบัติการจัดทาแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย
ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์เพื่อจัดทาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประชุมชี้แจงโครงการ Coaching Teams และโครงการ TFE
อบรมโครงการการเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ
ประชุมปฏิบัติการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประชุมเตรียมความพร้อมและสะท้อนการเรียนรู้จากการนาเสนอผลงานวิจัย
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนเตรียมพร้อมด้านความร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ประเทศ
ญี่ปุ่น
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทาโครงการงานวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้านโรคไม่ติดต่อในโรงเรียนนาร่อง
ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผน กากับ ติดตาม การดาเนินโครงการคุณภาพประจาตาบล
ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
วิทยากรจัดกิจกรรมสภานักเรียน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
ประชุมสัมมนาจัดทาแผนการดาเนินงานจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ
สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชุมปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโอลิมปิก
วิชาการ
การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การนาเสนอผลการวิจัย
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรตามแนวทางหลักสูตรพื้นฐานค่าย 1 สอวน.
ประชุมวิชาการ Thailand-Japan Students ICT fair 2019
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จานวน
หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วม
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
1 คน
15 คน
2 คน
5 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
2 คน
1 คน
1 คน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
19 คน
1 คน
2 คน
1 คน

