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รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 
1. ความส าคัญ 

  การพัฒนาครูมีเป้าหมายเพ่ือให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง
ตามความต้องการและตรงตามศักยภาพ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน การมี                  
วิทยฐานะในอนาคต โดยมีหลักการส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัด
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการแข่งขันของประเทศ                
โดยบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษาของผู้เรียน คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกต าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู เนื่องจากครู คือบุคคลผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความ
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนโดยตรง 
 
2. แนวทาง/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการในเรื่อง 
การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้
กระบวนการ PDCA ดังนี้ 
 2.1 การวางแผน (P)  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ประชุมคณะท างาน คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
  2) ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยทุกคนต้องจัดท า ID Plan 
แผนพัฒนารายบุคคล 
3) น าผลจากการส ารวจ มาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับ ทุกสายงาน  
 4) จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาครู
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดท าแผนงาน/โครงการ
อบรมพัฒนาครูตามความต้องการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
 

  2.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   1) มีการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจสร้างความตระหนัก ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู   
และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แก่สถานศึกษา 
 3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าโครงการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนา
ข้าราชการคร ู
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และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 4) แจ้งปฏิทินการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 
 5) มอบหมายภารกิจให้บุคลากรที่รับผิดชอบ การขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาครู
ทั้งระบบ 
 6) ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการระดับสูง 
และตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ดังนี้ 
 

 3. การพัฒนาตามนโยบาย 
 1) การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (คูปองพัฒนาครู 10,000 บาท ต่อคนต่อปี) 
 

 
 
 

 
 
      รัฐมนมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบาย
เร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง 
ตามความต้องการ และให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณพัฒนาครู 
ให้รายละ 10,000 บาทต่อปี เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองคุรุพัฒนา เพ่ือรองรับ
การประกาศเกณฑ์วิทยฐานะระบบใหม่ของส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนแจ้ง
ข้าราชการครูทุกคนในสังกัด ได้เข้าอบรมตามหลักสูตร โดยเข้าไปลงทะเบียนอบรมในระบบลงทะเบียนอบรม
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรองหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีข้าราชการ
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ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาจ านวนมาก เพ่ือพัฒนาตนเองและรองรับการมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่             
ก.ค.ศ. ก าหนด  
          ผลการพัฒนา 
 1. จ านวนครูที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สามารถน าผลงานมาใช้ใน
การจัดการ  เรียนการสอน และขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 9 

 - ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ านวน  2,207  คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.82 
 - ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร น าผลการพัฒนามาใช้ใน 
การเรียนการสอน  จ านวน  2,207 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.82 
 - ครูที่ไม่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ านวน 1,198   
คิดเป็นร้อยละ 35.18  

  2. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร น าความรู้ ความสามารถและทักษะที่
ได้จากการ  พัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

    - ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
-  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและ   
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา   
   ศักยภาพของผู้เรียน 
- ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 
   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบรูณาการ 
   ในการจัดการเรียนรู้ 
- ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ้งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
- ครูให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต

ด้วยความเสมอภาค 

 

 2) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงาน 
เป็นฐานด้วยระบบ ออนไลน์  TEPE Online  (Teachers and Educational Personals  
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)  
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน  ด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online)" ซึ่งเป็นกระบวนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความ
ต้องการและความสนใจของตนเอง อีกท้ังยังช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ และเป็นการคืนครูสู่
ห้องเรียน คืนเวลาปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการครู  ให้สามารถหน้าที่จัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มเวลาและมี
ประสิทธิภาพ     
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด าเนินการตามนโยบายดังนี้ 
 - สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็น ความส าคัญในการพัฒนาของตนเองให้ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ   
 - ประชาสัมพันธ์ให้ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด เข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรอบรม TEPE Online ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งเป็นการ
อบรมทางอินเตอร์เน็ต ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อเข้าไปอบรม 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีจ านวนผู้สมัครเข้ารับการพัฒนา ด้วย
ระบบ ออนไลน์  TEPE Online ปี 2561  จ านวน 85 คน   

1. หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งครู  จ านวน  49 คน  ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน  ก าหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนา และระยะเวลา
สิ้นสุดการพัฒนา ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ผลการพัฒนา  
 ผ่านการพัฒนา จ านวน 49  คน 

2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น                            
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน  27  คน  ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน  ก าหนดวันเข้าสู่ระบบการ
พัฒนา และระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561   
 ผลการพัฒนา ผ่านการพัฒนา จ านวน 27 คน 

3. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น                      
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จ านวน 9  คน  ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน  ก าหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนา และ
ระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา ระหว่างวันที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  – 23 สิงหาคม 2561 
 ผลการพัฒนา ผ่านการพัฒนา จ านวน 9 คน 
 
4. การพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้ศึกษาวิเคราะห์ และส ารวจความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอบรม พัฒนา ให้ความรู้  
ตามโครงการในแผนพัฒนาครู ปี 2561 ดังต่อไปนี้ 
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  1. โครงการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน  
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    
  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถบริหารจัดการศึกษา
รวมทั้งจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือให้ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทราบข้อราชการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดความเข้าใจและการประสานงานอันดีระหว่างกัน     
  1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด จ านวน  61 โรงเรียน 
  2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและ
ลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 115  คน  
 
  ผลส าเร็จของโครงการ 
  ประชุมผู้บริหาร จ านวน 2 ครั้ง   
  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ ได้รับทราบข้อราชการเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2  โครงการวันครู “เฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนา” ประจ าปี พ.ศ. 2561   
 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 ระลึกถึง
คุณบูรพาจารย์ เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และพัฒนาวิชาชีพครู  ส่งเสริมขวัญและก าลังใจสร้าง
สามัคคีธรรม  ความร่วมมือความเข้าใจอันดีระหว่างเพ่ือนครู และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
นครปฐม  และ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงจัดโครงการวันครู “เฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนา” ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 ผลส าเร็จของโครงการ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 3,629  คน  จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 1,761  คน  
จังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,868  คน   
          มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  จังหวัดนครปฐม  จ านวน 
322 คน จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 275 คน  รายละเอียดรางวัลที่ ได้รับดังแนบ  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจ มีความสามัคคี และมีขวัญและก าลังใจเพ่ิมมากขึ้น 
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 3  โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
       เพ่ือสร้างความตระหนักให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองคุณภาพร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เพ่ือเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
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    ผลการด าเนินโครงการ  
         สถานศึกษา  จ านวน   61 แห่ง  ครูผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายผู้ปกครอง  จ านวน   61 คน 
ตัวแทนผู้ปกครอง จาก 61 โรงเรียนๆ ละ 3 คน จ านวน 183 คน 
 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน โดยเครือข่ายผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน 
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4  โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมผู้บริหารและบุคลากรใน  
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้      ความ
เข้าใจในกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สามารถน ากระบวนการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม และ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีนวัตกรรม และมีการสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 
 ผลส าเร็จของโครงการ  
  ผู้ บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนัก เรี ยนในโรง เรี ยนสั งกัด  สพม.  ๙                        
เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน  และมีโครงงานคุณธรรมอย่างน้อยโรงเรียนละ ๓ โครงงาน 
           ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี ภูมิใจในการท าความดีตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.            
๕ ประการ 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักเรียนร่วมกัน 
  โรงเรียนเกิดความยั่งยืนและเป็นโรงเรียนคุณธรรมของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค 
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 5  โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทน   
     ต่อการทุจริต 
           พัฒนาบุคลากรให้มีมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและต่อสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน 
และต่อต้านการทุจริตในองค์กร  และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือการเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
\  ผลส าเร็จของโครงการ 
  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน  60  คน  และ 
ประธานสหวิทยาเขต สหวิทยาเขตและคณะกรรมการที่ปรึกษา  จ านวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ  
            บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้ และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต มี คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงขึ้น 
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 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรทางการศึกษา  
       และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and     
       development) 

 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้บุคลากรทางการศึกษา ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จและการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายที่
ปรึกษา เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ การท างานร่วมกันเป็นทีม ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
  ผลส าเร็จของโครงการ  
  1. บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จ านวน 61 คน   เครือข่ายที่ปรึกษา จ านวน  19 คน  เข้าร่วมโครงกาน 
  2. บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  3. บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายที่ปรึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับ
ประสบการณ์เพ่ือการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
 

                                                               
                     

 7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพรองผู้อ านวยการสถานศึกษา    
 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้มีความรอบรู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพแบบยั่งยืน 
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  ผลส าเร็จของโครงการ  
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 50 คน  ผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ มีทักษะในการ
บริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8  โครงการพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้น าการจัดการศึกษา   
 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความพร้อมที่ในด้านการบริหารจัดการ น าองค์กรไปสู่
จุดหมายได้ตามวัตถุประสงค์และทัดเทียมกับชาติอ่ืน ๆ ได้อย่างสมเกียรติของความเป็นไทย  สร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่เดียวกันและขยายผลไปยังต่างเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ  
 

  ผลส าเร็จของโครงการ  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 61 คน  เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา  ทีม่ีวิสัยทัศน์และมี
ภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับดีมาก  สามารถบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในยุคปัจจุบัน   ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ จนเป็นที่ยอมรับ 
และมีคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

9. โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บ าเหน็จ บ านาญผู้จะเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ 2561 

       เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการรับ
เงินบ าเหน็จบ านาญ, เงินบ าเหน็จตกทอด, เงินช่วยพิเศษและเงินสวัสดิการต่าง ๆ หลังการเกษียณอายุราชการ
ให้กับข้าราชการในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561   ให้ข้าราชการในสังกัดที่
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561  สามารถคิดค านวณประเภทเงินต่างๆ ที่จะได้รับในวันที่
เกษียณอายุราชการ และด าเนินการจัดท าเอกสารและรวบรวมเอกสารหลักฐานการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ
และเงินประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
2561    ส่งกรมบัญชีกลาง ส านักงาน กบข./กสจ. ผู้เกษียณสามารถได้รับเงินเงินบ านาญและเงินอ่ืนๆในเดือน
ตุลาคม 2561 
 ผลส าเร็จของโครงการ 
 ข้าราชการในสังกัดท่ีเกษียณอายุราชการ  จ านวน  205 คน  มีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อ
กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการรับเงินบ าเหน็จบ านาญ,เงินบ าเหน็จ ตกทอดเงินช่วยพิเศษ
,เงินสวัสดิการและเงินสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หลังเกษียณอายุราชการ   สามารถค านวณเงินประเภทต่าง ๆ ที่จะ
ได้รับในวันเกษียณอายุราชการ 
 ด าเนินการจัดท าเอกสาร และรวบรวมเอกสารหลักฐานการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินประเภท
ต่าง ๆ ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561  ส่ง
กรมบัญชีกลาง ส านักงาน กบข./กสจ. ได้ทันภายในก าหนดเวลา ผู้เกษียณสามารถได้รับเงินเงินบ านาญและ
เงินอ่ืนๆ ได้ในเดือนตุลาคม 2561 
 
5. ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เห็นความส าคัญของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและท่ีเกิดจากความต้องการของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุด  
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อีกท้ัง นโยบายการพัฒนาครู เป็นนโยบายที่มีความส าคัญท่ีจะช่วยยกระดับคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน  
และคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 4.2 ผู้บริหารการศึกษา 
  ผู้บริหารการศึกษา โดยเฉพาะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญยิ่งในการเชื่อมประสานนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.3 บุคลากรทางการศึกษา 
  บุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลส าคัญในการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ เป็นฝ่าย
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามนโยบาย 
 4.4 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้นโยบายประสบผลส าเร็จ 
 4.5 คร ู
  ครู  มีความตระหนัก รับรู้ น านโยบายลงสู่การปฏิบัติ สู่ผู้เรียน สู่ชุมชน 
 4.6 นักเรียน 
  นักเรียนมีความพร้อมในการรับนโยบายเพื่อปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.7 ชุมชน/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี  
  มีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ และสนับสนุนให้นโยบายบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

5.1 ควรมีการสานต่อและมีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

5.2 การพัฒนาการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นนโยบายที่ดี แต่ควรจัดอบรมพัฒนาในช่วงวันหยุดเท่านั้น เพ่ือมิให้ 
เป็นการดึงครูออกนอกห้องเรียน และควรมีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการอบรมพัฒนา และมีการ
จัดสรรและโอนเงินงบประมาณมาจัดตั้งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก่อนที่ครูจะเข้ารับการอบรม  
และเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนแก่ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรม 
 

 
--------------------------------------------- 


