
                                                         ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบรุี เขต 2 

 
ชื่อผลงาน พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่สังคมยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0   

กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ความเป็นมา 
   ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนา การพัฒนาประเทศไม่ว่าด้านใดก็ตามล้วนมาจาก
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ในการที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพจ าเป็นต้อง
อาศัยระยะเวลา และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที การพัฒนาบุคลากร
จึงเป็นกระบวนการส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคคล
ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัย
ที่มีค่ายิ่งของสังคม ประเทศชาติ และองค์กร องค์กรใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางสร้างสรรค์แล้วองค์กรนั้นย่อมเจริญก้าวหน้า หากองค์กรใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า หรือสามารถน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร องค์กรนั้นก็ยากที่จะพัฒนาความเจริญหรือความล้าหลังขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์
เป็นส าคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะด้านใดก็ตามล้วนมาจาก
ทรัพยากรมนุษย์ท้ังสิ้น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษย์หรือ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ในการที่จะมี
บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลป็น
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะ Attribute) ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนท าให้บุคลากร มีความ
เจริญก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือการพัฒนาบุคลากรมุ่งหมาย เพ่ือการแก้ไขปัญหาการท างานที่ขาดประสิทธิภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน เตรียมความพร้อมของบุคลากร เพ่ือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
สื่อสารหลักการท างาน ท างานให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือ นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรมีวิธีการพัฒนาที่
หลากหลายวิธีการ เช่น การฝึกอบรม (Training) การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงาน การดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 
เพ่ือให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ตลอดจนวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม ข้าราชการต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น ส านักงาน
ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานของข้าราชการแบบเก่าไปสู่ข้าราชการยุคใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ข้าราชการจึง
จ าเป็นต้องปรับมุงมอง เปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) และวางระบบงาน การบริหารจัดการในรูปแบบต่าง ๆ  
เพ่ือรองรับทิศทางของการพัฒนาองค์กรและประเทศ โดยให้ข้าราชการมีพันธกิจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรากกฐาน
ของระบบและสร้างกลไกเชิงรุกเพ่ือสร้างจุดแข็งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
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 การพัฒนาสร้างขวัญก าลังใจ การเสริมแรง และการเชิดชูครูดีครูเก่ง แก่ข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ก าหนดไว้ในเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อที่ 3 คือ 
“การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ และภาระงาน มีขวัญ ก าลังใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีผู้น าองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ใช้หลักการบริหาร
จัดการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การส่งผลงานต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเขารับการพิจารณาคัดเลือก และได้
ก าหนดให้เป็นนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนคนดี คนเก่ง 
โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ที่มีผลงานดีเด่น ส่งผลงานเชิงประจักษ์เข้ารับการคัดเลือกในระดับต่าง ๆ ร่วมทั้งให้ความส าคัญในการ
เสริมแรงกายและแรงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยได้อนุมัติให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนายกระดับวิชาชีพทางการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยด าเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามข้อตกลงกากรพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา การมอบเกียติบัตรเชิดชูเกียรติกับกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้การส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จะเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีทรงคุณค่า นวัตกรรมใหม่ ๆ มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีขวัญและก าลังใจ ส่งผลให้ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
วิธีด าเนินงาน/ กระบวนการพัฒนา  
  1. การส ารวจและก าหนดความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
     2. การวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ ระยะเวลาของการพัฒนาโครงการ
อย่างชัดเจน  
     3. การคัดเลือก ออกแบบ และด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรว่าจะมีลักษณะอย่างไร 
     4. การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ได้บรรลุผล ปัญหา อุปสรรค์ และสิ่งที่
ควรแก้ไขในการด าเนินการต่อไป 

    1.  การหาความต้องการในการพัฒนา 
     การพัฒนาบุคลากรต้องได้รับการสนับสนุนหรือความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประกอบด้วย ตัวบุคลากร ผู้บังคับบัญชา ไปจนถึงระดับผู้บริหารองค์กร กลุ่มงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร รวมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ได้แก่ งบประมาณ นโยบาย กฎหมาย และบริบทขององค์กร เช่น โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
บทบาทภารกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม โดยเริ่มจารกมีการหาความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นการด าเนินการเพ่ือ
ก าหนดจุดประสงค์และระบุเป้าหมายอขงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ หรือประเด็นอ่ืน ๆ 
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ที่ส่วนราชการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร การประเมินหาความจ าเป็นความ
ต้องการต้องวิเคราะห์ประเมินความต้องการในระดับบุคคลองค์กร และทีม ดังนี้ 
    1.1 วิเคราะห์จากบทบาทภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของต าแหน่งเพ่ือก าหนดองค์ความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้แล้ว หรือ
นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ 
    1.2 วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และจ าเป็นที่ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์นั้น เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของโลกต่าง ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น 
    1.3 การประเมินหาความจ าเป็น ความต้องการ (Development Gap) จากตัวบุคลากรด้วยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการร่วมกัน ดังนี้ 
     - ใช้ผลการประเมินสมรรถนะจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือส่วนราชการจะ
ใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว มาเป็นแนวทางการประเมินเพ่ือก าหนดประเด็ดการพัฒนาเป็นเฉพาะ 
     - การประเมินศักยภาพตนเองของบุคคล (Self Assessment) หรือบุคลากรเสนอหรือรายงาน         
ด้วยตนเอง 
     - การท าแบบทดสอบ (Pre – test) 
     - ผู้บังคับบัญชาให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) การหาความ
ต้องการในการพัฒนา ท าให้ทราบถึงประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการพัฒนา วิธีการพัฒนาและจัดท า
แผนการพัฒนาต่อไป 
   2. การวางแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีภารกิจที่แตกต่างหลากหลาย คุณลักษณะ
ของบุคลากรในด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรจึงมีความแตกต่างไปด้วย จึงไม่สามารถที่จะท าการ
พัฒนาแบบหลักสุตรกลางเหมือนกันทั้งองค์กร หรือที่เรียกว่า การจัดหลักสูตรแบบเสื้อโหล (one size fits all)  แต่อย่างไรก็ดี 
ยังมีคุณลักษณะบางอย่างที่สามารถด าเนินการนาภาพรวม เช่น ทักษะด้านดิจิทัล และคุณลักษณะทางการบริหาร ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ ตามที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต้น ดังนั้นเครื่องมือที่เหมาะสมที่น ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร คือต้องมีการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์กากรพัฒนาบุคลากรในระยะยาว อย่างน้อย 3 – 5 ปี 
    2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร ควร
ด าเนินการจัดท าการพัฒนาระยะยาว 3 – 5 ปี จะเป็นแผนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนผลักดันให้แผนการ
พัฒนาเชื่อมโยงระหว่างแผนส่วนราชการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ มีจุดเน้นที่ส าคัญ  (HRD Strategic Focus) 
ได้แก่  วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ภาวะผู้ น า  
(Leadership) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Learning 
Facility) และถ่ายทอดเป็นแผนประจ าปีไปสู่การปฏิบัติต่อไปยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม รองรับบริบทขององค์กร และบริบท
ประเทศไทย 4.0 
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    2.2 หน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ควรด าเนินการ 
      2.2.1 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรในสังกัด ตามประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการหา
ความจ าเป็นความต้องการการพัฒนา โดยอย่างน้อยต้องมีประเด็นการพัฒนาเกี่ยวกับการรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 
เช่น ทักษะด้านดิจิทัล กากรบริหารจัดการข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การปรับเปลี่ยน ทัศนคติ เป็นต้น วิธีการ
พัฒนาต้องก าหนดวิธีการพัฒนาให้หลากหลาย เหมาะสมกับประเด็นการพัฒนา และตัวบุคลากร รวมถึงการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา ผู้บังคับบัญชาต้องหาวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อบุคลากรต้อง
ไปเข้ารับการพัฒนา เช่น การมอบหมายผู้รับผิดชอบงานแทน นอกจากนี้ในการท าแผนพัฒนารายบุคคลตองก าหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาได้ด้วย 
      2.2.2 จัดท าโครงการ ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเด็นการ
พัฒนา หรือหลักสูตรที่เป็นเนื้อหาเฉพาะตามบทบาทภาพกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ทั้งนี้ก าหนดประเด็นการพัฒนาและวิธีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 
  3. การด าเนินการพัฒนาตามแผน 
    หน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด โดยประสานการด าเนินการร่วมกัน 
   4. การติดตามประเมินผล 
    กลุ่มงานรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
ด าเนินการดังนี้ 
    4.1  ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร (Apply) ตามแผนพัฒนารายบุคคล 
    4.2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ สรุปผลและรายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือหลักสูตร 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมทั้งส าเนาส่งให้กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    4.3 สรุปผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าเสนอในการประชุมของทีมบริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
    4.4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
      1) รวมรวมรายงานประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 เพ่ือเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2) จัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รายงานผู้บริหารทราบ 
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ผลส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ   จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงการพัฒนางาน        
(PA : Performance Agreement) มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ด าเนินการจัดการอบรม จ านวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเกษม 
กลั่นยิ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 1) โรงเรียนในสังกัดส่งครูเข้ารับการอบรมท้ังสิ้น  จ านวน  102  โรงเรียน 
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมท้ังสิ้น  จ านวน  647  คน 
  - รุ่นที่ 1 อบรมวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จ านวน  162 คน 
  - รุ่นที่ 2 อบรมวันอังคารที่  23 พฤศจิกายน 2564   จ านวน  161 คน 
  - รุ่นที่ 3 อบรมวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  จ านวน  160 คน 
  - รุ่นที่ 4 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564   จ านวน 163 คน 
  - อบรมผ่านเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และจัดท ารายงานผล
การอบรมเป็นรูปเล่ม ส่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  2  คน 

 เชิงคุณภาพ  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรทุกคน และได้น าผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งการเลื่อน       
วิทยฐานะตามข้อตกลงการพัฒนางาน  (PA : Performance Agreement) ไปจัดท า MOU ในการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) ท าให้สามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน และสามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ท าให้
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย ร่วมถึงการสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน ดียิ่งขึ้น 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
   1. ด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 
    1.1 มีการด าเนินการตามกระบวนการ แนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
    1.2 การด าเนินการควรให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในลักษณะ
ของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใช้ เป็นการสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในสาม
ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ 4.0 
    1.3 การกาความต้องการในการพัฒนา (Development Gap) นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
องค์กร ซึ่งได้แก่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ขีดความสามารถของบุคลกรในด้านต่าง ๆ แล้ว ควรมี
การวิเคราะห์ในประเด็นมิติอ่ืน ๆ ด้วย ประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Key Challenges) แนวโน้ม
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ก าลังคนในอนาคต เช่น ชีวิตการท างานในยุคดิจิทัล (Digital Work Life) เศรษฐกิจ การเมือง สังคมสูงอายุ (Aging 
Society) และอาจรวมถึงความสามารถ อัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Intelligence) 
    1.4 การก าหนดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน กล่าวคือปัจจุบันเปลี่ยน
จากระบบการศึกษา (Education หรือ Training) มาเป็นการเรียนรู้ (Learning) จึงเสนอให้น ารูปแบบที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันมาใช้ คือ 70 : 20 : 10 โดย 10% เป็นเรื่องของการเรยีน/ การอบรม (Education หรือ Training) 
    1.5 มีการก าหนดวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน เพราะการเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้อง
เกิดข้ึนพร้อมกันในเวลาเดียวกันเรื่องเดียว ด้วยวิธีการที่เหมือนกัน ขอเสนอวิธีการพัฒนา เช่น 
      1) การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มการอ่าน การหารือ 
      2) การน าระบบการสอนงาน (Coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) มาใช้ในองค์กร 
      3) การสร้างเครือข่าย (Networking) ซึ่งการสร้างเครือข่ายสามารถด าเนินการได้ โดยเริ่มจาก
การสร้างเครือข่ายภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การสร้างเครือข่ายระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับศูนย์
เครือข่าย สถานศึกษา หรือประชาสังคมซึ่งจะสนับสนุนในเรื่องของการเป็น Connect Government 
      4) การให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนชั่วคราว (Secondment) และการให้บุคลากรอื่น
มาปฏิบัติงานในส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน ท าให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ซึ่งไม่จ ากัด
ว่าเป็นบุคลากรภาครัฐเท่านั้น นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้วยังเป็นวิธีการที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม
เข้าสู่การเป็นภาคราชการที่เปิดกว้าง (Open Government) บุคลากรจากต่างส่วนราชการ หรือภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ในฐานะผู้รับบริการ ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เข้าใจ เข้าถึงความต้องการ 
      5) การพัฒนา (Application) เพ่ือรองรับการ Training บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้า
อบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา จัดท าเป็นเหมือนอยู่ในห้องอบรมจริง มีการสื่อสารแบบสองทางเมื่อมีการอบรม และมีการจัด
บทเรียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรเป็นห้อง ๆ ให้บุคลากรเข้าอบรมได้ตามความเหมาะสมตามแผนการพัฒนา 

   2.  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 
    2.1 พัฒนาระบบงาน หรือระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้พร้อมรองรับไปพร้อม ๆ กัน โดย
ก าหนดนโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจมีระบบ
การท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีมีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ  
      1) การพัฒนา Application รองรับระบบปฏิบัติงานพ้ืนฐาน ซึ่งปัจจุบันทุกส่วนราชการจะมีระบบ
ปฏิบัติงานใช้ภายในส่วนราชการ บางส่วนราชการใช้ระบบอินทราเน็ต บางส่วนราชการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงระบบการปฏิบัติงานดังกล่าวได้ทุกที่เพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านบุคลากร เช่น การลา การขอหนังสือ
รับรองเงินเดือน การขอรับการช่วยเหลือ สวัสดิการต่าง ๆ การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 
      2) สร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร ให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข” เรื่องการ
ก าหนดเวลายึดหยุ่นการปฏิบัติงาน การให้บุคลากรสามารถท างานที่บ้านได้ โดยส่วนราชการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ ได้จากภายนอกโดยการเชื่อมโยงหรือกรณีส่วนราชการมีข้อจ ากัด 
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หรือเพ่ือความปลอดภัย อาจมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบอินทราเน็ตกับส่วนราชการในพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่เป็น Hubs มีการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นที่ท างานให้กับบุคลากรต่างหน่วยงานเข้าใช้งานระบบ 
      3) ท าให้การประเมินผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน เพ่ือการพัฒนาให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ให้สามารถน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดประเด็นเพ่ือการพัฒนาได้ ผลลัพธ์
ของการพัฒนาบุคลากรต้องมีผลการปฏิบัติงานผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ซึ่งแสดงว่ามีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 

   3. ด้านอ่ืน ๆ  
    ประเด็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อไปสู่ประเทศไทย 4.0 คือ 
    3.1  ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
    3.2 ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การคิดเชิงวิเคราะห์ การท างานเป็นทีม การปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิด 
    แนวทางการพัฒนาบุคลากร หากมีการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้บุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีการคิดวิเคราะห์มีความรู้ทางวิชาการ มีจิตใจ ค่านิยม     มี
ความมุ่งมั่นในการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีความสุข และมีทักษะการท างาน และจะท าให้
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้นและทันสมัย 
 
การเผยแพร่/ การประชาสัมพันธ์/ หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 
   1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ตามข้อตกลงการพัฒนา
งาน (PA : performance Agreement) ลงในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และ
เผยแพร่ใน Facebook ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศักยภาพใน
การท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขตต 2 ภายใต้มาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
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ภาพกิจกรรมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) 
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