
 

รายงานการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 



  รายงานการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุ มพร เขต 2       
ได้ด าเนินงานตามนโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สรุปได้ดังนี้ 

  1. โครงการประชุมสัมมนาผู้บรหิารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
                        สพป.ชุมพร เขต 2 

ความเป็นมา 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกาศจุดเน้นนโยบาย     
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1 ห้องเรียนเป็นฐาน ข้อ 5 แผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในส านักงานฯ และโรงเรียน โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติ   
ให้ส าเร็จ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยมุ่งสู่
องค์กรแห่งความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 

  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเรื่อง “เทคนิคการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ 154 คน มีความรัก 
ความผูกพันที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ร้อยละ 93.3 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

  1. ควรจัดต่อเนื่องทุกปี 
  2. ควรเพิ่มระยะเวลาจัดโครงการเป็น 3 วัน 2 คืน 
  3. ควรพัฒนาเรื่องการประชาสัมพันธ์และรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ 
 
 
 
 

   

 

 

   



2. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ความเป็นมา 

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือ    
ในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติ  ดังนั้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2   จึงจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน  พัฒนางาน แสวงหาความรู้ ความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตลอดถึงการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจให้แข็งแรง ท าให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตองและกีฬาพ้ืนบ้าน  เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะ       
การกีฬาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ส่งเสริมการออกก าลังกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

ผลการด าเนินงาน 

  1. ข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
จ านวน 1,550 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา ร้อยละ 100  

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

  ความเหมาะสมของห้วงเวลา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างหลากหลาย 

 
 

 

 

 

 

 

   



  3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการสอนโดยกระบวนการ           
                         Active Learning ส าหรับครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 

ความเป็นมา 

  การพัฒนาครูนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาครูเป็นกระบวนการสร้างสรรค์
และพัฒนาคุณภาพครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงและสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาโดยส่วนรวม  ด้วยความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ  เพ่ือปลูกฝัง พัฒนาจิตใจให้มี
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครูผู้ช่วยในสังกัด  
เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์  และเกิดประสิทธิภาพต่อตนเอง        
ต่อหน่วยงาน และส่งผลถึงนักเรียนต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาครูผู้ช่วยโดยใช้กระบวนการ Active Learning     
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน      
ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะท า
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน และหลากหลาย 

ผลการด าเนินงาน 

  1. ครูผู้ช่วย จ านวน 179 คน มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่         
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  2. เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ในการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา   
น าสู่การพัฒนาผู้เรียน เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
  3. สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

  1. ระยะเวลาในหัวข้อวินัย คุณธรรมและจริยธรรมน้อยเกินไป 
  2. เอกสารประกอบการบรรยายในแต่ละหัวข้อน้อยไป 
  3. งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดได้เต็มตามศักยภาพของบุคลากร 

 

 

 

  

 

   

   



  4. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
      เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา 

ความเป็นมา 

การบริหารและการจัดการในสถานศึกษาเป็นภารกิจของสถานศึกษา และเป็นบทบาทหน้าที่              
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่จะต้องบริหารจัดการและตัดสินใจบนพ้ืนฐานของระเบียบ
กฎหมาย แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นผู้น านโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถบริหารงานตามภารกิจได้ครอบคลุม           
ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการส่งเสริม 

33 
กิจกรรมนักเรียน ดังนั้น การพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านต่าง ๆ จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
หรือพ่ีเลี้ยงที่มีความรู้และประสบการณ์สูงได้รับการยอมรับเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้ก าหนดด าเนินการโครงการพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งใหม่ในสังกัด จ านวน 26 คน เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีศักยภาพ มีภาวะ 
ผู้น า มีความสามารถรอบด้าน ที่จะน าพาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ร่วมมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลการด าเนินงาน 

  พัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ จ านวน 26 คน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารสถานศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดท าแผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
และการจัดท าค าของบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ  

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

  เนื่องจากบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีข้อจ ากัด     
ในหลาย ๆ ด้าน การจัดท าโครงการบางครั้งก็เกิดปัญหาทั้งด้านก าลังบุคลากร สถานที่จัดและงบประมาณ 
 
 

 

 

 

 

 

   



     5. โครงการเสวนาทางวิชาการ แนวทางการบริหารการศึกษายุค Education Thailand 4.0 
         ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน 

ความเป็นมา 

  ระบบการศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเมืองการปกครอง การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
กระบวนการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนอง    
ความต้องการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของประเทศให้มีลักษณะและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 อย่างไรก็ตามการบริหารการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษานับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า นอกจากท าหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ยังเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร         
จัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการเสวนาทางวิชาการ “แนวทางการบริหารการศึกษา     
ยุค Education Thailand 4.0”/ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งจะเป็นเวทีที่ให้ค าแนะน า และ 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่ประสบความส าเร็จในการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน   

ผลการด าเนินงาน 

  1. เสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของวิทยากรในแวดวงการศึกษาสายงาน 
(ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)     
ผู้ซึ่งประสบความส าเร็จในการบริหารการศึกษาและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้ร่วมโครงการ จ านวน 222 คน  
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ร้อยละ 90  
  2. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้ท าคุณประโยชน์
แก่แผ่นดินตลอดอายุราชการ  จ านวน 68 คน โดยการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล 

จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

  ควรจัดให้มีนักวิชาการทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียงในวงการศึกษามาร่วม
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

   
  
 
 

   



  6. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินการตามจุดเน้น สพฐ. 

ความเป็นมา 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษา    
น้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้เด็ก 
เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ 
ทักษะเพ่ือให้มีอาชีพ มีงานท าและได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) ด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต      
ในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพ่ือน า
นโยบายสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าโครงการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย     

และจุดเน้น สพฐ. สู่สถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมวางแผนการด าเนินงานให้โรงเรียน        
ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย และจุดเน้น สพฐ. ก าหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

  1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ     
และเจตคติท่ีดี มีวิธีการและแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น สพฐ. 
  2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ความสามัคคี เกิดขวัญก าลังใจ 
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

  1. ควรมีผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกิจกรรมด้วย 
  2. คณะผู้จัดควรเปิดโอกาสให้ครูหรือผู้บริหารได้ซักถามได้อย่างเต็มที่ 
  3. ควรปรับรูปแบบสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  4. เพิ่มเติมเรื่องเวลา และวิทยากร 
  5. ควรมีการติดตามและน าผลการประเมินมาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
  

   


