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ภาคผนวก
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
รายชื่อคณะทำงาน

รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บั ญญัติให้มีการพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อ น
แต่ง ตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ตลอดจนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ และมาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา
ตามระเบีย บที่ ก.ค.ศ. กำหนด (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2550 :
30) ประกอบกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสัง กัด ให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ ง มาตรฐานวิทยฐานะ มีความรู้ ทั กษะ เจตคติที่ ดี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความก้าวหน้าแก่ทางราชการในที่สุด ซึ่งครูทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มี ค วาม
หลากหลายวิ ธี ใ นการพั ฒ นา รวมทั้ ง ระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การพั ฒ นา ให้เชื่อมโยงกับ ความก้า วหน้า
ในวิชาชีพคุณธรรม จริ ยธรรม และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
2.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและ
ลูก จ้า งชั่ว คราว สัง กัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุพ รรณบุ รี เขต 1 ให้มีส มรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำสายงานตามวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
การฝึกอบรม การประชุม และการจัดการเรียนการสอน ทางออนไลน์
2.2 เพื่อยกระดับ คุณภาพครูทุกกลุ่มสาระ ทุกช่ว งชั้นให้มีส มรรถนะตามมาตรฐานวิชาชี พ
การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยี สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูดี ครูเก่ง มี
คุณภาพ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของนักเรียน
3. กรอบการพัฒนา
3.1 สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ร่ ว มกั บสถาบั นอุ ดมศึ กษา ที่ เป็ นหน่ วยพั ฒ นาผู ้บ ริห าร
สถานศึ ก ษา ครู และศึก ษานิเ ทศก์ ก่อ นแต่ง ตั้ง ให้มีแ ละเลื่อ นวิท ยฐานะชำนาญการพิเ ศษ และวิทย
ฐานะเชี่ย วชาญ ตามหลั ก และวิธีก ารพัฒ นาข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ มี
และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับสมาคม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในระดับจังหวัด
อาทิ สมาคมปฐมวัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ฯลฯ เพื่อพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาใน
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สังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สูงขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการจัดการ
เรียนการสอน
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความต้ อ งการของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามแผนพั ฒ นาตนเอง (ID-Plan) และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. กิจกรรมการพัฒนา
4.1 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
4.1.1 การฝึกอบรมพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนา
4.1.2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4.2. งานฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4.3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
4.4 งานส่งเสริมสนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.5 งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
4.6 งานเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ผลที่คาดหวังหลังจากการพัฒนา
5.1 ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูสูงขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรีย น
ทุกคนให้ได้รับการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม
5.2 ผู้บริหารมีความรู้และสมรรถนะในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต ทำให้มีประสบการณ์
ตรงและเจาะลึกสาระนั้นๆ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ ที่ได้จากแหล่งปัจจุบันกับแหล่ งเรียนรู้
อื่น ๆ ที่มีสภาพที่แตกต่างกันได้ทำให้เกิดความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5.4 พัฒนาทักษะการคิด โดยใช้การอภิปราย การสืบเสาะหาความรู้ จากแหล่งต่างๆ ส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การร่วมมือทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล สามารถสะท้อนผล เกิดแรง
กระตุ้น เกิดความอยากรู้อ ยากเห็น ต่อ ไป และนำไปถ่ายทอดส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้
แบบออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์
5.5 ระบบเครือข่ายในเขตพื้นที่มีความเข้มแข็ง ครูและผู้บริหารสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา รู้จักการบริหารเวลา มีระเบียบวินัยกับการทำงานตนเอง
พัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี และการอ่าน การเขียน
5.6 ครู ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนานำผลไปใช้ประกอบการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้มีการ
อบรมพัฒนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเลื่อนวิทยฐานะครู และผู้บริหาร
5.7 ครู ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนา นำผลไปใช้ประกอบการพัฒนาตามหลักเกณฑ์คุรุสภาในการ
พัฒนาเพื่อขอต่อใบประกอบวิชาชีพ
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6. บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการพั ฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
และดำเนินการตามปฏิทินโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้
6.2 ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
6.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา คัดเลือก ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัลจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
6.4 บริหารจัดการงบประมาณที่ได้ รับและเบิกจ่ายงบประมาณจัดฝึ กอบรม ประชุม สัมมนา
ให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรการประหยัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.5. รายงานการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภารกิจ ในการพั ฒ นาข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษาในสั งกั ด ให้ มี สมรรถนะตาม
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ที่ เหมาะสม ซึ่ ง จะทำให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้า ที ่ร าชการเกิด ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล และเกิด
ความก้าวหน้าแก่ทางราชการในที่สุด รวมถึงนำไปสู่กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการ
ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาตามแผนปฏิ บัติ ร าชการประจำปี ซึ่ง บุคลากรในสังกัด จะได้รับการ
พัฒ นาอย่ างเป็ น ระบบต่อเนื่ อง มีความหลากหลายวิธีในการพั ฒ นา และเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าใน
วิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ได้ดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
7.1 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
7.1.1. จัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนา
หลักสูตรวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 คน
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 3 คน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 1 คน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1 คน
7.1.2 การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ น แต่งตั้ งให้ ด ำรง
ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเรียนรู้สภาพจริงในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมาของโครงการ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการพัฒ นาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดการดำเนินการในระยะที่ 2 การเรียนรู้ส ภาพจริงในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 20 มกราคม 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานต้นแบบใน
การเรียนรู้ส ภาพจริงของผู้ เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ด้ว ยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเรียนรู้สภาพจริงในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งผู้ เ ข้ า รั บ การ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
- วันที่ 6 – 9 มกราคม 2563 ศึกษาขอบข่ายภาระงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยการเรียนรู้สภาพจริง ในกลุ่มงานต่าง ๆ 10 กลุ่มงานบนสำนักงาน ได้แก่กลุ่ม
อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุค คล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สิน ทรัพย์ กลุ่ มกฎหมายและคดี กลุ่ มส่ งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่ อสาร และหน่ว ย
ตรวจสอบภายใน
- วันที่ 10 มกราคม 2563 ศึกษาดูงานด้า นการบริหารจัดการองค์กร ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
สุพรรณบุรี
- วัน ที่ 11 มกราคม 2563 ศึก ษาดูงานการบริห ารจัด การโรงเรีย นวัด ดอนโพธิ์ทอง
(โรงเรียนรัฐบาล) และ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)
- วัน ที่ 12 มกราคม 2563 ศึก ษาดูงานการบริห ารจั ด การองค์กร บริษัท หลัก เมือ ง
ถาวรปิโตรเลียม จำกัด (หน่วยงานภาคเอกชน) และศึกษาแหล่ง เรียนรู้ ณ อุทธยานมังกรสวรรค์
- วันที่ 13 มกราคม 2563 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนปรีดาวิทย์ (โรงเรียน
เอกชน) และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง
- วันที่ 14 – 15 มกราคม 2563 สรุปผลการศึกษาดูงาน จัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน
และนำเสนอผลการศึกษาดูงาน โดย Power Point ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วันที่ 16 มกราคม 2563 ร่วมสังเกตการณ์การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วันที่ 17 มกราคม 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป.ชัยนาท เขต 1 (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นแบบ)
- วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 แบ่งกลุ่มระดมความคิด วิเคราะห์ สรุปงานที่ได้จาก
การเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วันที่ 20 มกราคม 2563 นำเสนอการเรียนรู้สภาพจริงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผลการดำเนินงาน
ผู้ เข้ ารั บ การพั ฒ นาก่ อนแต่ งตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ งรองผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษา จำนวน 15 คน ได้เ พิ ่ม พูน ความรู ้ ทัก ษะ ในการบริห ารงาน ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ก าร
บริหารงานจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
บริหารงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้ เข้ารับการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดทัศนะคติที่ดี บริห ารงานด้วยความ
โปร่งใส มุ่งมั่น ตั้งใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักการทำงานเพื่อส่วนรวม และบริหารงานอย่างมืออาชีพ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

ศึกษาขอบข่ายภาระงานและศึกษาสภาพจริงในกลุ่มงานบน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

6

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ อบจ.สุพรรณบุรี

7

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง)

8

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนปรีดาวิทย์)

9

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชน (บริษัทหลักเมืองถาวรปิโตรเลียม)

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรี

10

ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

11

นำเสนอการเรียนรู้ในสภาพจริงต่อ ผอ.สพป.สุพรรณบุร เขต 1

นิทรรศการผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเ ทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมาของโครงการ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาข้า ราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษาที่ผ่านการคัด เลือ กบุค คลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
และกำหนดดำเนินการในระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์
2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ นิเทศการศึกษาของผู้เข้ารับ
การพัฒ นาก่อนแต่งตั้ง ด้ว ยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้จัด
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ขึ้น
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
- วัน ที่ 17 มกราคม 2563 ศึกษาขอบข่ายงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และรับฟังวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จาก สพฐ. เรื่องการตรวจสอบและ
นำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วัน ที ่ 18 มกราคม 2563 รับ ฟัง การบรรยายพิเ ศษ เรื ่อ งแนวทางการ ฝึ ก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษา จาก ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และศึกษาสภาพจริง ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วัน ที ่ 19 มกราคม 2563 ศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที ่เ กี่ย วข้ อ ง ณ กลุ่ มนิ เทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วัน ที่ 20 มกราคม 2563 ศึก ษาสภาพจริง ณ กลุ่ม อำนวยการ กลุ่มนโยบายและ
แผนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วันที่ 21 มกราคม 2563 ศึกษาสภาพจริง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มกฎหมายและคดี
- วันที่ 22 มกราคม 2563 ศึกษาสภาพจริง ณ หน่วยตรวจสอบภายใน และเขียนแผนการ
ดำเนินการค้นคว้าอิสระ
- วัน ที่ 23 มกราคม 2563 ร่ว มสัง เกตการณ์ด ำเนิน การประชุม การจัดการศูนย์
สอบ O-NET
- วันที่ 24 มกราคม 2563 นิเทศการดำเนินการพัฒนา ฝึกประสบการณ์ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง
- วันที่ 25 มกราคม 2563 ปรับปรุงพัฒนาเค้าโครงร่างงานค้นคว้าอิสระ
- วัน ที ่ 26 มกราคม 2563 วางแผนการดำเนิน การเตรีย มการนำเสนอ Best
Pratice สพป.สุพรรณบรี เขต 1
- วันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าฝึกประสบการณ์นิเทศตามหัวข้อ
การค้นคว้าอิสระที่สนใจ ณ โรงเรียนต้นแบบ ดังนี้
1) วัดเถรพลาย
2) อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
3) วัดปลายนา
4) วัดสังฆจายเถร
5) วัดใหม่รัตนเจดีย์
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6) วัดโพธิ์ตะควน
7) วัดสุวรรณนาคี
8) วัดวังกุ่ม
9) วัดดอนโพธิ์ทอง
- วัน ที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการฝึ ก ประสบการณ์นิเทศการศึกษา และ
จัดทำรายงานผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วันที่ 3 – 4 กุมภาพั นธ์ 2563 นำเสนอผลการฝึ กประสบการณ์ นิเทศการศึกษา ณ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละสรุ ป ผลการ ดำเนินการฝึ ก
พัฒนาศึกษานิเทศก์
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 9 คน ได้รับความรู้
และประสบการณ์ ในการนิ เทศการศึก ษา เกิด ทั กษะ องค์ ค วามรู้ ใหม่ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ ส ามารถนำไป
ประยุ กต์ใช้ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา การติดตาม ประเมิน ผลการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา ใน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาที่ สั งกั ดได้ เกิดทัศ นะคติที ่ด ีใ นการปฏิบ ัติง าน มีมุ่ งมั่น ตั้ งใจ มี คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และนิเทศ ติดตามประเมินผลอย่างมืออาชีพ
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

ศึกษางานในกลุ่มงานต่าง ๆ บนสำนักงานเขตฯ
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เข้าฝึกประสบการณ์นิเทศตามหัวข้อค้นคว้าอิสระ ณ โรงเรียนต้นแบบ

เข้าฝึกประสบการณ์นิเทศตามหัวข้อค้นคว้าอิสระ ณ โรงเรียนต้นแบบ
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นำเสนอผลการค้นคว้าอิสระและฝึกประสบการณ์นิเทศ

นำเสนอผลการค้นคว้าอิสระและฝึกประสบการณ์นิเทศ
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นำเสนอนิทรรศการผลงานต่อ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นำเสนอนิทรรศการผลงานต่อ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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3) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
ความเป็นมาของโครงการ
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาถือ ได้ว่าเป็น key
Success Factor เพราะเป็นจุดเชื่อมของการรับนโยบายไปสู่ การปฏิบัติในพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถสูงแล้วต้องเป็นผู้นำให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของกระบวนการเข้ า สู่ ต ำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีป ระสบการณ์ก ารบริห ารสถานศึกษา และมีภาวะผู้ นำ ประกอบกับสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่
จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ ดี คุณธรรม
จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพที่ เหมาะสม ด้ว ยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งเป็ นหน่ วยพัฒ นา จึงได้จัด โครงการพัฒนาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง รองผู ้อ ำนวยการสถานศึก ษา สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ปี พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ ได้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มี
ความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ”
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
การดำเนิน กิจ กรรมการพัฒ นาได้แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ รวมระยะเวลา การพัฒ นา
ทั้งสิ้น 15 วัน ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
ระยะที ่ 1 ระหว่า งวัน ที ่ 2 - 8 กัน ยายน 2563 การเสริม สร้า งสมรรถนะ
(Competency) ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (ระยะเวลา 7
วัน) ได้เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มคี วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานการศึกษา
มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ การพัฒ นาตามหลักสูตรที่ส ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาฯ
ระยะที่ 2 ระหว่างวัน ที่ 10 - 14 กัน ยายน 2563 การเรีย นรู้ สภาพจริง (Authentic
Learning) ณ สถานศึกษาต้นแบบและชุมชน/แหล่งเรียนรู้ (ระยะเวลา 5 วัน) โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา
ออกเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 10-12 คน เข้า เรีย นรู้ส ภาพจริง ณ สถานศึก ษาต้น แบบ ทั้ง สถานศึก ษา
ระดับ ประถมและมัธ ยมของรัฐ และสถานศึกษาที่เป็นของเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจา กนี้ยัง
ศึกษาชุมชนและแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญในจังหวัดสุ พรรณบุรีอีกด้วย
กำหนดสถานศึกษาต้นแบบ ดังนี้
1) โรงเรียนสงวนหญิง
2) โรงเรียนอู่ทอง
3) โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
5) โรงเรียนวัดด่านช้าง
6) โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
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7) โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
8) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
9) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
10) โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
11) โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์
12) โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
13) โรงเรี ยนอนุบาลสมเด็ จพระวันรัต
14) โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุ รี
15) โรงเรียนบางลี่วิทยา
16) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
17) โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข)
18) โรเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
19) โรงเรียนสุพรรณภูมิ
20) โรงเรียนวัดท่าไชย
21) โรงเรียนอนุบาลบ้า นท่าพระยาจักร
กำหนดชุมชนและแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1) การไฟฟ้าส่วนภูมภาคอู่ทอง
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3) ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)
4) วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
5) บริษัทโตโลโปตี้ จำกัด
6) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
7) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย
8) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนา
การศึกษาในสถานศึกษา (Strategy Formulation) ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.
สุพรรณบุรี เขต 1 (ระยะเวลา 3 วัน) โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนา
การศึกษาในสถานศึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ
เพื่อนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละกลุ่มด้วย
ผลการดำเนินงาน
ผู้ที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 75 คน ได้เพิ่มพูน
ความรู้ มีทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีภาวะผู้นำ ในอันที่จะ
ทำให้การปฏิบัตหิ น้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการและเป็นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

เปิดการอบรมและให้โอวาทโดย ดร.ไพศาล ปันแดน
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา

21

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา

22

ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม

23

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้สำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี

24

การนำเสนอนิทรรศการผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา

25

การนำเสนอนิทรรศการผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา

มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการพัฒนา
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4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้สภาพจริงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความเป็นมาของโครงการ
ด้ว ยสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน ได้ก ำหนดให้ม ี การพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 206 คน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 25 กันยายน 2563 กำหนดการพัฒนา
3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 25
สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 ณ สถาบันครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพ
จริ ง ระหว่ างวั น ที่ 5 – 19 กั น ยายน 2563 ณ สำนัก งาน เขต พื ้น ที ่ก ารศึก ษ าต าม ที ่ ส ำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ การปฏิรูป
และพั ฒ นาการศึ กษาในเขตพื้ นที่ การศึ กษา ระหว่ างวั นที่ 20 – 25 กั นยายน 2563 ณ สถาบั นพั ฒ นาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ เป็ น สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ในการเรีย นรู ้ส ภาพจริง (Authentic
Learning) ของผู้ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น
เพื่อให้การฝึกการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) และการฝึ ก ประสบการณ์ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การเรีย นรู ้ส ภาพจริง ของข้า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาก่อ นแต่ง ตั ้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาขึ้น
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
การดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้สภาพจริงของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อ นแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่ งผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาได้
ดำเนินการในระหว่างวันที่ 5 – 19 กันยายน 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
- วันที่ 5 – 8 กันยายน 2563 ศึกษาขอบข่ายภาระงานในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยการเรียนรู้สภาพจริงในกลุ่มงานต่าง ๆ 10 กลุ่มงานบนสำนักงาน ได้แก่ กลุ่ม
อำนวยการ กลุ่ มนโยบายและแผน กลุ่ มส่ งเสริมการจั ดการศึกษา กลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการจั ด
การศึกษา กลุ่ มบริ หารงานบุ คคล กลุ่ มพั ฒนาครูและบุ คลากรทางการศึ กษา กลุ่ มบริหารงานการเงิน และ
สิน ทรัพ ย์ กลุ่ม กฎหมายและคดี กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร และหน่วย
ตรวจสอบภายใน
- วั น ที่ 9-10 กั นยายน 2563 การศึ กษารายกรณี (Case Study) (รายบุ คคล) ณ สพป.
สุพรรณบุรี เขต 1
- วันที่ 11 กันยายน 2563 ศึกษาดูงานโรงเรียนปรีดาวิทย์ (โรงเรียนเอกชน) และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- วันที่ 12 กันยายน 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และศึกษา
ดูงานแหล่งเรียนรู้บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
- วันที่ 13 กันยายน 2563 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติสุพรรณบุรี
และอุทธยานมังกรสวรรค์
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- วัน ที่ 14 กัน ยายน 2563 ศึกษาดูงานโรงเรียนสุพรรณภูมิ (โรงเรียนของรัฐ ) และ
แหล่งเรียนรู้นาเฮียใช้
- วันที่ 15 กันยายน 2563 รายงานผลการศึกษาดูงาน (งานกลุ่ม) ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วันที่ 16 กันยายน 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และศึกษา
แหล่งเรียนรู้สะพานข้ามแม่น้ำแคว
- วันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 แบ่งกลุ่มสรุปงานที่ได้จากการเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วั น ที่ 19 กั น ยายน 2563 นำเสนอการเรี ย นรู้ ส ภาพจริ ง ต่ อ ผู้ อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 16 คนมีองค์ความรู้ ทักษะในการบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถนำประสบการณ์ที่
ได้ รั บไปปรั บประยุ กต์ ใช้ ในการบริ หารงาน ณ สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีภ าวะผู้น ำ มีเจตคติที่ดี มุ่งมั่น ตั้งใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานเพื่อส่วนรวม บริห ารงาน
ด้วยความโปร่งใส บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ
ภาพการดำเนินกิจกรรม

เปิดโครงการและกล่าวต้อนรับโดย นางสาวสุภาวดี มิสุนา
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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รับฟังการนำเสนอภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ บนสำนักงานเขตฯ
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เข้าศึกษาสภาพจริงและศึกษาข้อมูลในกลุ่มต่าง ๆ บนสำนักงานเขตฯ
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ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
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ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี

33

นำเสนอการเรี ย นรู้ ส ภาพจริ ง ต่ อ ดร.ไพศาล ปันแดน
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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5) โครงการประชุ มสัมมนาพั ฒนางานในตำแหน่ ง ผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching ผอ.เขตฯ)
ความเป็นมาของโครงการ
การขั บเคลื่ อนปฏิ รู ปการศึ กษาไปสู่ ความสำเร็ จ ผู้ บริ หารการศึ กษาถื อได้ ว่ า เป็ น key
Success Factor เพราะเป็นจุดเชื่อมของการรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัด ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหารการศึกษา นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถสูงแล้วต้องเป็ นผู้นำให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของกระบวนการเข้า สู่ ตำแหน่ งผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา เพื่ อให้ ได้มาซึ่งผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์การบริหารการศึกษา และมีภาวะผู้นำ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ โอนจั ดสรรงบประมาณสำหรับ คณะกรรมการที ่ป รึก ษา/พี ่เลี ้ย ง (Coaching
Team) ในการประเมิน สัม ฤทธิผ ลการปฏิบ ัต ิง านในหน้า ที ่ ต ำแหน่ง ผู ้อ ำนวยการสำนัก งานเขตพื ้น ที ่
การศึก ษาในระยะเวลา 1 ปี ด้ว ยเหตุนี ้ จึง ได้จ ัด โครงการประชุม สัม มนาพัฒ นางานในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ในระยะเวลา 1 ปี ขึ้น เพื่อ ให้ผู้อ ำนวยการสำนัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ได้รับการประเมินได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารกับคณะกรรมการ
ที่ป รึก ษา/พี่เ ลี้ย ง (Coaching Team) รวมถึง สรุป ผล ให้ข้อ สัง เกต พร้อ มให้ค ำชี้แ นะการปฏิบัติง าน
ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
การดำเนิ นงานตามโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา จำนวน 3 ครั้ง ช่วงระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา/
พี่เลี้ยง(Coaching Team) จำนวน 4 คน คณะทำงานจัดประชุมสัมมนา จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาที่ รับ การ Coaching จำนวน 2 คน และเจ้า หน้าที่ ติดตามผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา 2 เขต ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ได้ดำเนินการจัดประชุมฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ครั้ ง ที่ 1 จั ด ประชุ ม สั ม มนา ในวั น ที่ 6 ธั น วาคม 2562 ณ สำนักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
1.2 ครั้ ง ที่ 2 จั ด ประชุม สั มมนา ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1.3 ครั้งที่ 3 จัดประชุ มสัมมนา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ google Meet)
ผลการดำเนินงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการ Coaching จำนวน 2 คน ได้รับ
คำปรึกษา ข้อแนะนำ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่
เลี้ยง (Coaching Team) ให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิด
ทัศ นะคติที่ดี มีมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
บริหารงาน บริ หารงานอย่ างมืออาชีพ โดยมุ่งผลสั มฤทธิ์ของงาน มีความพร้อมในการเข้ารับ การประเมิ น
สัมฤทธิผ ลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
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คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอของผู้รับการ Coaching
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จัดประชุมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)
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6) โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ประเมินรอง ผอ.เขตฯ)
ความเป็นมาของโครงการ
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารการศึกษาถือได้ว่าเป็น key Success
Factor เพราะเป็นจุดเชื่อมของการรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ซึ่ ง
แน่น อนว่ า ผู้บ ริ ห ารการศึก ษา นอกจากจะต้อ งมีค วามรู้ค วามสามารถสูง แล้ว ต้อ งเป็น ผู้น ำให้กับ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
กระบวนการเข้ า สู่ ต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์การบริหารการศึกษา และมีภาวะผู้นำ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณสำหรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ใน
การประเมิน สั มฤทธิผ ลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปี ด้ วยเหตุ นี้ จึ งได้ จั ด โครงการประชุ ม สั ม มนาพั ฒ นางานในตำแหน่ งรองผู้ อ ำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ขึ้น เพื่อให้รองผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับการประเมินได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารกับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation
Team) รวมถึงสรุปผล ให้ ข้อสั งเกตุ พร้อ มให้ค ำชี้แ นะการปฏิบ ัติงานในหน้าที่ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
การดำเนิน งานตามโครงการประชุม สัม มนาพัฒ นางานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา1ปี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้ว ย คณะกรรมการประเมิน
(Evaluation Team) จำนวน 4 คน คณะทำงานจั ด ประชุ ม สัม มนา จำนวน 2 คน รองผู้อ ำนวยการ
สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมิน จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ติดตามรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 เขต ๆ ละ 1 คนรวมทั้งสิ้น 22 คน ได้ดำเนินกิจกรรมโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ออกประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 และ เขต 2
1.2 วั นที่ 11 สิ งหาคม 2563 ออกประเมิ น ณ สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1.3 วั นที่ 21 สิ งหาคม 2563 ออกประเมิ น ณ สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 1 และ เขต 2
ผลการดำเนินงาน
รองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาที่เ ข้า รับ การประเมิน สัม ฤทธิผ ล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 10 คน ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการบริหารงาน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดทัศ นะคติที่ดี
บริห ารงานด้วยความโปร่งใส มุ่งมั่น ตั้งใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ทำงานเพื่อส่วนรวม และบริหารงานอย่าง
มื ออาชี พ มุ่ งผลสั มฤทธิ์ ของงาน และผ่ านการประเมิ นทุ กคน สามารถปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ตำแหน่ งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ประเมิน ณ สพป.ราชบุรี เขต 1
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ประเมิน ณ สพป.ราชบุรี เขต 2
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ประเมิน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
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ประเมิน ณ สพม. เขต 9

42

ประเมิน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ประเมิน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
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7) โครงการประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก ารพัฒ นางานในตำแหน่ง รอง ผู้ อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2563 (Coaching รอง ผอ.เขตฯ)
ความเป็นมาของโครงการ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารการศึกษาถือได้ว่าเป็น Key
Success Factor เพราะเป็นจุดเชื่อมของการรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัด ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหารการศึกษา นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถสูงแล้ว ต้องเป็นผู้นำให้ กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของกระบวนการเข้ า สู่ ต ำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผู้ ที่ มี
ความรู้ ค วามสามารถ มีประสบการณ์ การบริหารสถานศึกษา และมีภาวะผู้นำ ประกอบกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน ได้แ ต่ง ตั ้ง คณะกรรมการที ่ป รึก ษา/พี ่เ ลี ้ย ง ใน การประเมิ น
สั ม ฤทธิ ผ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านในหน้ า ที ่ ต ำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ใน
ระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อ ำนวยการสำนัก งานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษา ในระยะเวลา 1 ปี ขึ้น เพื่อ ให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการที่ป รึกษา/พี่เลี้ยง พร้อมนำเสนอผลการ
บริห ารงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาในระยะเวลา 1 ปี ให้ค รอบคลุ ม ประเด็น การประเมิ น สั ม ฤทธิผ ล
และสามารถตอบประเด็ น ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านในหน้ าที่ ร อง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอให้คณะกรรมการ
ประเมิน (Evaluation Team) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
การดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ในระยะเวลา 1 ปี ปี งบประมาณ 2563 ได้ ดำเนิ นกิ จกรรมโดยจัดประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ
ห้ อ งสโมสรข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มได้ แก่ คณะกรรมการที่ ปรึ กษา/พี ่เ ลี ้ย ง
(Coaching Team) จำนวน 4 คน รองผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาที่รับ การ Coaching
จำนวน 3 คนคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 7 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่มงาน จำนวน
10 คนศึกษานิเทศก์ จำนวน 11 คน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 5 คนรวมทั้งสิ้น 40 คน
ผลการดำเนินงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการบริห ารงานจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)ได้
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ป ระสบการณ์บ ริห ารงาน เกิดทัศนะคติที่ดี มุ่งมั่น ตั้งใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึด
หลักการทำงานเพื่อส่วนรวม บริห ารงานด้วยความโปร่งใส และบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานและสามารถจัด เตรีย มเอกสารพร้ อ มรั บ การประเมิ น จากคณะกรรมการประเมิน (Evaluation
Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

45
ภาพการดำเนินกิจกรรม

จัดประชุม ณ ห้องสโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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7.2. งานฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
7.2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมาของโครงการ
ตามแผนพั ฒ นาการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน (พ.ศ 2563 - 2565) ของสำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กำหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะในส่วนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะ
สายงานหลักและสมรรถนะประจำสายงาน รวมถึง เจตคติที่ดีในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งในการปฏิบัติงานและ
การปฏิ บั ติ ต นที่ เหมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ต้ อ งจั ด บรรยากาศการเรี ยนรู้ วางแผน จั ดเตรียม
งบประมาณสำหรั บการพั ฒนาข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา จั ดหาข้ อมู ลแหล่ งการเรียนรู้ ให้
คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ กำกับและติดตามผลการพัฒนา
ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้จัดโครงการ
พัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรทางการศึก ษาอย่า งยั่ง ยืน ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับ บุค ลากรทาง
การศึก ษาอื่น ที่ ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติ
วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ณ วัดพระธาตุ
ลำปางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวั ฒ นธรรมในจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน มีความรู้
ความเข้ าใจ และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม มากขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เกิดวัฒนธรรมการทำงานบนหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีวินั ย คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติง าน
ด้วยความโปร่งใส และมีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน
ภาพการดำเนินกิจกรรม

รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
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รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของ สพป.ลำปาง เขต 1
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เข้าศึกษางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มงานต่าง ๆ

49

เข้าศึกษางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มงานต่าง ๆ

50

เข้าศึกษางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มงานต่าง ๆ

ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
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2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรคุณภาพ ประจำปี 2563
ความเป็นมาของโครงการ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนิ นงานขับเคลื่ อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้กำหนดแนวทางการบริหารงานโดย
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์ กรแห่ง
การเรีย นรู้ (Learning Organization) ด้ว ยกระบวนการเรีย นรู้ของคนในองค์ก รในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การพัฒนาระบบการคิดของคนในองค์กรด้วยกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบเห็นขั้นตอน แนวทางการพัฒนางานและการใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการทำงาน รวมไปถึง
การรวมพลังเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นคือการเป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
เรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรคุณภาพ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานได้พัฒ นาความรู้ความสามารถ เพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน จะส่งผลให้นำไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งคุณภาพ
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
- วันที่ 11 กันยายน 2563 อบรมให้ความรู้ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
- วันที่ 12 กันยายน 2563 อบรมให้ความรู้ ณ บ้านทรายทอง รีสอร์ท จ.ชุมพร
- วันที่ 13 กันยายน 2563 กิจกรรม work shop และ walk Rally ณ บ้านทรายทองรีสอร์ท
- วันที่ 14 กันยายน 2563 ศึกษาดูงาน ณ สพป.ชุมพร เขต 1
ผลการดำเนินงาน
ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ จำนวน 75 คน
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมีประสิทธิภาพ และสามารถ
นำความรู้ และประสบการณ์ จ ากการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในการศึ กษาดูงานไปปรับ ประยุกต์ ใช้ ได้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มี
ประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ เกิดวัฒนธรรมการทำงานบนหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ภาพการดำเนินกิจกรรม

อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมบ้านทรายทองรีสอร์ท
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อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมบ้านทรายทองรีสอร์ท

กิจกรรม work shop และ walk Rally ณ บ้านทรายทองรีสอร์ท
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กิจกรรม work shop และ walk Rally ณ บ้านทรายทองรีสอร์ท
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กิจกรรม work shop และ walk Rally ณ บ้านทรายทองรีสอร์ท
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ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป.ชุมพร เขต 1
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ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป.ชุมพร เขต 1
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ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป.ชุมพร เขต 1
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3) กิ จ กรรมฝึ ก อบรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสู่ สำนักงานสีเขียว (ตาม
โครงการสำนักงานสีเขียว)
ความเป็นมาของกิจกรรม
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 ได้ ส มั ค รเข้ า รับ การ
ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปี 2563 ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว กำหนดให้
หน่วยงานที่รับการประเมินต้องจัดอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงาน
สีเขียว (Green Office) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่สำนักงานสีเขียว ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้กำหนดจัด
อบรม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในการจัด
กิจ กรรมอบรมดัง กล่า วมีวัต ถุป ระสงค์ เ พื ่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจปั ญ หาสิ ่ ง แวดล้ อ มใน
สำนั ก งาน สร้ า งความตระหนั ก และจิ ต สำนึ ก ในกา รรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพื่อ
เข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานเขตฯ
และวิทยากร รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
- เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในหั วข้อ ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน โดย
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
- กิจกรรมทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pre-test)
- บรรยายให้ค วามรู้ใ นหัว ข้อ ความสำคัญ ของสำนัก งานสีเ ขีย ว การใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และ ก๊าซเรือนกระจก โดย นางสาวเอกอร แก้ว ขาว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)
- กิจกรรมทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post-test)
ผลการดำเนินงาน
ผู้ บริ หารและบุ คลากรในสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 1
จำนวน 75 คน มีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในสำนั ก งานมากขึ้ น เกิ ด ความตระหนั ก และ
เห็ น ความสำคั ญ ของเรื ่ อ งสิ ่ ง แวดล้ อ ม และมี จ ิ ต สำนึ ก ในการ ร่ ว มกั น รั กษาสิ่ งแวดล้ อมภายใน
สำนักงาน มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ภาพการดำเนินกิจกรรม

เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโดย ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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รับฟังการบรรยายพิเศษ

ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) ทางสมาร์ทโฟน
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อบรมให้ความรูโ้ ดยนางสาวเอกอร แก้วขาว นักวิชาการสิง่ แวดล้อมชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)
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ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) ทางสมาร์ทโฟน
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4) โครงการจั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ ใ นด้ า นการเตรี ย มชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณและ
ค วาม รู ้ เ รื ่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยช น์ ต ่ า งๆ สำห รั บ ข้ า ราช การค รู แ ละบุ ค ลากรท างก ารศึ ก ษ าที ่
เกษี ย ณอายุ ร าชการ ปี 2563
ความเป็นมาของกิจกรรม
การเกษีย ณอายุ ราชการ เป็ นสภาวการณ์ ส ำคั ญ ในชีวิตของบุคคลที่ป ฏิ บัติงาน เป็ น
ช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสั งคมและเศรษฐกิจ ซึ่งผู้
เกษียณอายุจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนจัดรูปแบบชีวิตให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุข
ได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ ใช้ชีวิตในสังคมด้วยพลังใจที่พร้อม
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พ รรณบุรี เขต ๑ จึงเห็ นความจำเป็นที่
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่จะเกษียณอายุให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อเป็น
แนวทางสำหรับปรับใช้ในวัยเกษี ยณ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีพลังในการ
ดำรงชีวิต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชนและสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
- สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2563
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
- จัดประชุมให้ความรู้ ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563
จำนวน 110 คนมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ วัยเกษียณอย่างมีความสุขและเกิดความมั่นคง ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจและสังคม และมีความรู้ในด้านสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีพลัง
ในการดำรงชีวิต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชนและสังคม
ภาพการดำเนินกิจกรรม

ดร.ไพศาล ปันแดน รับฟังการกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดโครงการ
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กล่าวรายงาน

รับฟังการบรรยาย

64
5) โครงการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งบลงทุ น
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมาของโครงการ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับ
โรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและส่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โดยจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อ
เตรียมดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติทางการเงิน
ดังนั้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จึงต้องให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เตรียมความพร้อมต่าง ๆ ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง บันทึกรายการผ่านระบบ e-GP โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติทาง
การเงินแล้ว
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม
- ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงาน
- จั ดประชุมให้ ความรู้ ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกโรงเรียน ได้ด ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้
ผูกพันทันทีที่ได้รับอนุมัติทางการเงิน และสามารถจัดทำเอกสารทางการเงินได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ภาพการดำเนินกิจกรรม
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6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บำเหน็จบำนาญ
ความเป็นมาของโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้บำเหน็จบำนาญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ และ
เงิน สวัสดิการต่าง ๆ หลังเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
1) เสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม
3) ขออนุมัติยืมเงินราชการ
4) แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ
5) ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
- วัน เวลา การจัดประชุม
- สถานที่จัดประชุม
- อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฯลฯ
6) ดำเนินการประชุม
7) รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน
111 คน สามารถส่งเอกสารขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ แบบขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ แบบขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ได้ถูกต้องครบถ้วนทุกคน
ภาพกิจกรรม
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7) การส่งเสริ มให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพั ฒนาตนเองผ่าน
บทเรียนออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์
(On-line) ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทางออนไลน์ (On-line Learning) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู
และบุ คลากรทางการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสั งกัด เพื่ อเป็นการพัฒ นาศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ง ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง โดยเนื้อหาของบทเรียน
จะประกอบไปด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง วิดิโอ และมัลติมีเดียอื่น ๆ โดยอาศัยเครื่องมื อการติดต่อสื่อสารที่
ทันสมัย เช่น e-mail, web board, chatเป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และผู้
ผ่านการทดสอบบทเรียนในแต่ละหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรส่งกลับทาง e-mail
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
1) คณะทำงาน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทีม
ศึกษานิเทศก์ร่วมกันกลั่นกรองเนื้อหา และความสมบูรณ์ของเนื้อหา
2) นำขึ้นหน้า website สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดทำหลักสูตรบทเรียน
ออนไลน์จำนวน 13 หลั กสูตร และมีรายวิชาให้ ศึกษาทั้งหมด จำนวน 44 รายวิชา โดยในการเข้าเรียน
บทเรียนออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีในสมรรถนะตามที่ต้องการ ผู้เรียนเกิดทัศ นะคติที่ดี ใน
การปฏิบัติง าน มีค วามตระหนัก มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม และการทำงาน
เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ภาพกิจกรรม

7.2.2 การขออนุ ญ าต/อนุ มั ติ ให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ไปฝึ ก อบรม
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ 2563 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินงานขออนุญาต/
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้
มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ
จำนวน 70 เรื่อง จำนวน 207 คน
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7.2.3 การประชาสั มพั นธ์ การอบรม ประชุม สั มมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2563 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์
การอบรม ประชุม สัมมนา ต่างๆ โดยแจ้งทาง
หนังสือราชการและลงข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 69 เรื่อง

7.3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
7.3.1 งานใบประกอบวิชาชีพ
กลุ่มพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประสานร่วมมือกับเจ้า หน้าที่คุรุส ภา
จั งหวั ด ที่ ป ฏิ บั ติ งานในสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจังหวั ด สุ พ รรณบุ รี เกี ่ ย ว กั บ เรื่ อ งก ารข อ ใบ อนุ ญ าต
ประกอบวิ ช าชี พ ครู ใ นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษา ดังนี้
- การขออนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
จำนวน 11 ราย
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน
8 เรื่ อ ง
3.2 การฝึ กประสบการณ์วิ ช าชีพของนัก ศึก ษาปริญญาโท
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทขอเข้า ฝึก ประสบการณ์
วิช าชีพ ทางด้า นการบริห ารการศึก ษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
จำนวน 2 ราย
7.4. งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.4.1 โครงการส่งเสริม ยกย่องเชิด ชูเกียรติข้า ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2563
ความเป็นมาของโครงการ
ตามมาตรา 75 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดไว้ว ่า “ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาผู ้ใ ดมีค วามคิด ริเ ริ่ม
สัง สรรค์ มีผ ลงานดีเ ด่น เป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงานทางการศึกษา
ดำเนิ นการยกย่ องเชิ ดชูเกียรติ ตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญ และกำลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน...”
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ด้ว ยเหตุนี ้ สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุพ รรณ บุรี เขต 1 จึงได้จัด
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
1. จัดทำร่างโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2563
2. ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดำเนินกิจกรรมจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
3. มีหนังสือแจ้งการคัดเลือกไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ
5. ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ
- กิ จ กรรมคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารโหวต 360 องศา เพื่ อ รั บ รางวั ล SPB 1 AWARDS
ประจำปี 2563 ดำเนินการคัดเลือกในเดือนธันวาคม 2562
- การคัดเลื อกรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี การศึกษา 2562 (ระดับสำนักงานเขตฯ)
ดำเนินการคัดเลือก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- คั ดเลื อก รางวั ลครู ดี ในดวงใจ ประจำปี 2563 (ระดั บสำนั กงานเขตฯ) ดำเนิ น การ
คัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2563
6. ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ
7. ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น มอบเกียรติบัตร ในงานวันครู
ผลการคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒ นาครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการ
คัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ/หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อคัดเลือกต่อไป โดย
มีรางวัลที่คัดเลือกและมีผลการคัดเลือก ดังนี้
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ได้ดำเนิ นการคัดเลื อกในระดับเขตฯ และส่ งต่อไปในระดับภาค และได้เ ป็น ตัว แทนของภาคกลางและภาค
ตะวันออกเข้าประกวดระดับชาติ ผลการคัดเลือกในระดับชาติ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ด้านวิชาการ จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา บูรณาการ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจำนวน 1 รางวัล
2) รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตฯ และส่งต่อไปใน
ระดับจังหวัด และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผลการคัดเลือกได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัล ได้แก่
- ประเภทครู จำนวน 1 คน
- ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน
3) รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตฯ และส่ง
ต่อไปในระดับจังหวัด และได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่
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- วิทยาศาสตร์ดีเด่น
จำนวน 1 คน
- สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น
จำนวน 1 คน
- ศิลปะดีเด่น
จำนวน 1 คน
- การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น จำนวน 1 คน
- ภาษาไทยดีเด่น
จำนวน 1 คน
4) รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2563 ได้ด ำเนิน การคัด เลือ กในระดั บ เขตฯ
และส่ ง ต่อ ไปในระดับ สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ผลการคั ด เลือ กได้รับ รางวัล
ทั้งสิ้น 1 รางวัล
5) รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตฯ และส่ง
ต่อไปในระดับจังหวัด ผลการคัดเลือกได้รับรางวัลประเภทบุคคล ระดับจังหวัดจำนวน 2 รางวัล ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์
จำนวน 1 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จำนวน 1 คน
6) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2563 ได้จัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในโครงการ และได้รับรางวัลเกียรติบัตร จำนวน 370 รางวัล ดังนี้
- เกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข จำนวน 12 รางวัล
- เกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 41 รางวัล
- เกียรติบัตรประเภทครู จำนวน 315 รางวัล
- เกียรติบัตรประเภทบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 รางวัล
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มีความขยัน ตั้งใจปฏิบัติงาน อยู่ในระเบียบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของาน และมุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม
ภาพการดำเนินกิจกรรม

ภาพการมอบรางวัล SPB 1 AWARDS ในงานวันครู ครั้งที่ 64
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7.4.2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์รางวัลต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 17 รางวัล
7.5. งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
ในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อ
ในภาคปกติ
7.6. งานเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.6.1 งานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงาน
ประสานกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) จัง หวัด สุพรรณบุรี จัดส่งข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษาเข้า ทดสอบภาษาอังกฤษตามโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษระดั บ ประถมศึ ก ษาและมัธยมศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 57 คน
8. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ สมรรถนะ มีศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในการ
จัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน
ยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการดำเนินงานให้เป็น ไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
จุดแข็ง
ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการทุกด้าน
จุดอ่อน
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ การพั ฒ นาศักยภาพ และสมรรถนะที่
จำเป็นตามมาตรฐานตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นตั้งใจใน
การปฏิบัติหน้าที่
ปัญหา อุปสรรค
1. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมาก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพัฒนาตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อบรมและพัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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รายชื่อคณะทำงาน
ทีป่ รึกษา
นายไพศาล ปันแดน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
คณะทำงาน
นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
นางสาวพจนี บริสุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

