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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 ข้อมูลพื้นฐำน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนน

สุพรรณบุรี - ชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 535417 และ
โทรสาร 035 - 535418, 035 – 536251 Website : www.mathayom9.go.th   มีสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 61 โรงเรียน  ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน และในจังหวัดนครปฐม 29 โรงเรียน  
  จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ าสุพรรณบุรีหรือแม่น้ าท่า
จีน ไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจดใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เดินทางรถยนต์ 107 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 
110 ต าบล 997 หมู่บ้าน 
   จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนในที่ราบลุ่ม 
ภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิป
ดา เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศเป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตาม
เส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 
กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 904 หมู่บ้าน  
 สถานที่ตั้งของส านักงานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ ชั้น 3  ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท  ต าบลสนามชัย   
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทรศัพท์  035-535417   โทรสาร  035-535418 
 มีศูนย์ประสานงานที่จังหวัดนครปฐม 

 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เลขท่ี 117/2  ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครปฐม  73000  โทรศัพท์  034-272596   โทรสาร  034-272597 

          ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ความในมาตรา 8 
และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
พ.ศ. 2560  ข้อ 5 และ การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 

http://www.mathayom9/
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การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   9. ด าเนินการและประสาร ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

1) กลุ่มอ านวยการ 
2) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4) กลุ่มนโยบายและแผน 
5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
7) หน่วยตรวจสอบภายใน 
8) กลุ่มกฎหมายและคดี  
9) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  และการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
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(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน 
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
   (2) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ 

งานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

   (3) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และกา

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  

การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
 

   (4) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 

งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผน 
 (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
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   (5) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  

เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
   (6) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง 

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
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   (7) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 

  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 

(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
  (8) กลุ่มกฎหมำยและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
  (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
  (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
  (ฌ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ญ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย 
และงานคดีของรัฐ   
  (ฎ) ด าเนินการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย                   
            (9)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ศึกษาวิเคราะห์ ด าเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
   (10) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
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   (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนนุ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ 

ต่างประเทศ 
   (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 

โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้จัดให้มีเครือช่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดย
แบ่งออกเป็น 8   สหวิทยาเขต ประกอบด้วย 

1. สหวิทยาเขตนเรศวร (จ.สุพรรณบุรี) 
1.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
1.2 โรงเรียนสงวนหญิง 
1.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี 
1.4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
1.5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
1.6 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ 
1.7 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
1.8 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” 

2. สหวิทยาเขตพุเตย (จ.สุพรรณบุรี) 
     2.1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
     2.2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
     2.3 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
     2.4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
     2.5 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
     2.6 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
     2.7 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
 
   

3. สหวิทยาเขตทวารวดี (จ.สุพรรณบุรี) 
3.1 โรงเรียนอู่ทอง 
3.2 โรงเรียนบางลี่วิทยา 
3.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
3.4 โรงเรียนดอนคาวิทยา 
3.5 โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
3.6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
3.7 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
3.8 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 

 3.9 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 

4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา (จ.สุพรรณบุรี) 
4.1  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
4.2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
4.3  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

    4.4  โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข” 
4.5  โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
4.6  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
4.7  โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 

    4.8  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 

5. สหวิทยาเขตพิมานปฐม (จ.นครปฐม) 
    5.1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
    5.2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

         5.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 ฯ  
         5.4 โรงเรียนวัดหว้ยจรเข้วิทยาคม 
         5.5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
         5.6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
         5.7 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 

6. สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี (จ.นครปฐม) 
    6.1  โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย 
    6.2  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
    6.3  โรงเรียนคงทองวิทยา 
    6.4  โรงเรียนบ้านหลวงวทิยา 
    6.5  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
    6.6  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

6.7  โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
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7.สหวิทยาเขตวัชรีรมยา (จ.นครปฐม) 
        7.1 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
        7.2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
        7.3 โรงเรียนสามพรานวิทยา 
        7.4 โรงเรียนปรีดารามวิทยา 
        7.5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
        7.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ 
        7.7 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
        7.8 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 

8.สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ (จ.นครปฐม) 
   8.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
   8.2 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 
   8.3 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
   8.4 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
   8.5 โรงเรียนสถาพรวิทยา   
   8.6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
   8.7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายาฯ  

      สหวิทยาเขต ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
2. ก าหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต 
3. จัดท าแผนการรับนักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากร บุคลากรร่วมกันในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
6. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน 
7. เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล

และด้านบริหารทั่วไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพ่ือการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่สากล 

8. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนเป็นส าคัญ 
9. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        โรงเรียนสงวนหญิง 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           โรงเรียนบางปลาม้า”สุงสุมารผดุงวิทย์” 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      โรงเรียนอู่ทอง 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
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8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์        โรงเรียนบางลี่วิทยา 
10. ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
11. ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      โรงเรียนอู่ทอง 

สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดนครปฐม 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย            

                ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
9. ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ 

       ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
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ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
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ข้อมูลปริมำณงำนตำมเกณฑ์อัตรำก ำลัง ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

      ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

 
ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.9 ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

        ตำรำงท่ี 2 อัตรำก ำลังครูของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

 
ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.9 ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

นร. ห้อง

1 จังหวัดนครปฐม 114 3 131 4 7106 185 6957 177 6850 180 5300 139 4809 130 4490 119 35,757 937

2 จังหวัดสุพรรณบุรี 0 0 0 0 6851 178 6457 171 6687 175 5188 139 4474 121 4166 115 33,833 899

รวมทัง้ส้ิน 114 3 131 4 13957 363 13414 348 13537 355 10488 278 9283 251 8656 234 69,590 1,836

ห้อง นร. ห้อง นร. ห้องห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร.นร. ห้อง นร. ห้อง นร.

รวมม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

จ ำนวนนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียน

ป.5 ป.6
ล ำดับ สถำนศึกษำ

นร. ห้อง ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม จ ำนวน
 - 

ขำด/
 +เกิน

ร้อยละ

1 จังหวัดนครปฐม 35,757 937 29 58 1,924 2,011 29 58 1,915 2,002 0 0 9 9 0.45 88 1923 -79 -3.95

2 จังหวัดสุพรรณบุรี 33,833 899 32 59 1,776 1,867 32 58 1,801 1,891 0 1 -25 -24 -1.27 61 1773 -85 -81.64

รวมทัง้ส้ิน 69,590 1,836 61 117 3,700 3,878 61 116 3,716 3,893 0 1 -16 -15 -0.82 149 3696 -164 -85.58

รวม ตำม จ.18 ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.

สภำพอัตรำก ำลัง
หลังเกษียณ 62         

(1 ต.ค.62)

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู จ ำนวนครู
- ขำด, +เกิน  -ขำด,

+เกิน
ร้อยละ

เกษียณ
ปี 62
(บร.+
ครู)

ล ำดับ สถำนศึกษำ
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ตำรำงท่ี 3  จ ำนวนครูจ ำแนกตำมวิชำเอกที่จบกำรศึกษำและวิชำเอกที่สอน ปีกำรศึกษำ 2562 
ที ่ ชื่อวิชำเอก วิชำเอกที่ครูจบ  วิชำเอกที่ครูสอน หมำยเหตุ 
1 ผอ.สถานศึกษา 55 54  
2 รอง ผอ.สถานศึกษา 62 60  
3 ประถมศึกษา 5 1  
4 ภาษาไทย 344 349  
5 คณิตศาสตร์ 449 460  
6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 193 184  
7 เคมี 123 123  
8 ชีววิทยา 126 126  
9 ฟิสิกส์ 134 135  

10 สังคมศึกษา 405 445  
11 สุขศึกษา 32 48  
12 พลศึกษา 170 154  
13 ศิลปศึกษา 53 57  
14 ทัศนศิลป์ 10 17  
15 ดนตรีศึกษา 26 14  
16 ดนตรีสากล 19 24  
17 ดนตรีไทย 35 42  
18 ดุริยางคศิลป์ 7 4  
19 นาฏศิลป์ 49 50  
20 คอมพิวเตอร์ 196 226  
21 เกษตรกรรม 84 75  
22 คหกรรมศาสตร์ 84 82  
23 อุตสาหกรรมศิลป์ 74 61  

24 ภาษาอังกฤษ 391 400  

25 ภาษาฝรั่งเศส 12 9  

26 ภาษาเยอรมัน 2 2  

27 ภาษาจีน 63 65  

28 ภาษาเกาหลี 6 6  

29 ภาษาญี่ปุ่น 6 6  

30 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 23 58  

31 จิตวิทยาแนะแนว 66 72  

32 บรรณารักษ์ 40 32  

33 การเงิน/บัญชี 51 33  

34 โสตทัศนศึกษา 4 1  

35 เทคโนโลยีทางการศึกษา 21 4  
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ที ่ ชื่อวิชำเอก วิชำเอกที่ครูจบ  วิชำเอกที่ครูสอน หมำยเหตุ 
36 อ่ืนๆ 100 18  

37 ไปช่วยราชการ 5 5  

38 ต าแหน่งว่าง 202 202  

 รวมทั้งสิ้น 3704  3878 3704  
ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.9 ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

ตำรำงท่ี 4  อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
               ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรมัธยมศึกษำ เขต 9  ปีกำรศึกษำ 2562 

 
ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.9 ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

จ ำนวน

ท่ีมีจริง

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 1 1 -

2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 3 1 -2

3 ศึกษำนิเทศก์ 21 13 -8

4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2) 49 27 -22

รวมข้ำรำชกำร 86 42 -44

5 ลูกจ้ำงประจ ำ 2 2 -

6 พนักงำนรำชกำร 6 -

4 ลูกจ้ำงชั่วครำว - 5 -

รวมลูกจำ้งประจ ำและลูกจำ้งช่ัวครำว - 13

รวมท้ังส้ิน 88 55 -33

ท่ี ต ำแหน่ง
กรอบ

อัตรำก ำลัง
ท่ี ก.ค.ศ.

ขำด/เกิน
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รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 

 
 ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและมึความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้องค์กรประสบ

ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างใน
ปัจจุบัน ท าให้ยากต่อการคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี  
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็ข 
และสามารถสร้างคุณค่าขององค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและความช านาญในวิชาชีพ ให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน ามาปรับใช้ใน
การพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมพูนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้การปฏิบัติงานไปยังบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจัดท าขึ้นภายใต้
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้น าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 พ.ศ.2561 – 2563 และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ดังนี้ 

 

1. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
       กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.
2560-2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
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3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5.  ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่ วนมีส่ วนร่ วมตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก 

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป ี
7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 

ยุทธศำสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ          
    การพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    ตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
    การศึกษา 

2.  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
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พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน 

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพคุณลักษณะในศตวรรษที่21   
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความรู้ มีทักษะ 

และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ใน 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นผู้ที่เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ที่หลกาหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า 
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบและการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน  
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ใน
ทุกมิติ เป็นสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่ง 
นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและการพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลางปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานโดยกระจายอ านาจการบริหาร 
งานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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นโยบำย 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อม

ล้ าทางการศึกษา 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์เชิงนโยบำย 
 นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
  เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะได้ 
รับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. เสริมสร้างคุณภาพประชาชนวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน 
พ้ืนที่ ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง ความมั่นคง
ของประเทศในระยะยาว 
  ประเด็นกลยุทธ์ 

1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาสและ 

กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

 นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  เป้ำประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง               
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติและการเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
   2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
    3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
   4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน 
ด้านที่มี พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถพิเศษ 
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท า
ขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
   5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ     
หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่ สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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   6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความแข็ง อดทนและ 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได ้
  ประเด็นกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครอง 
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  มีความเป็นเลิศ  
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
อย่างมีความสุข 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้เพ่ือการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  เป้ำประสงค์ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 
  ประเด็นกลยุทธ์  

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครูในการผลิตและพัฒนาครู 
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
    2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   3. น า Digital Technology  มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ 

 นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  เป้ำประสงค์ 
  สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
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  กลยุทธ์ 
   1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ 
พ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนรู้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
   3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
   5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
  เป้ำประสงค์ 
  สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วม 
บริหารจัดการศึกษา 

3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน 
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
  4.ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้การศึกษา หน่วยงาน ทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ เชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่ จ าเป็นมา
วิเคราะห์เพื่อให้สถาน ศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความ
ถนัด และสามารถ วิเคราะห์ เป็นข้อมูลในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของประเทศต่อไป 
4. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 พ.ศ. 
2561 – 2563 
วิสัยทัศน์   

“  เป็นผู้น ำกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  ” 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศการบริหารและการจัดการศึกษา   
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เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการท างานที่ 

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา    
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม    

 

ยุทธศำสตร์ / กลยทุธ์ขับเคลื่อน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ     
กลยุทธ์ 

1.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.2   ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.3   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ    
กลยุทธ์ 

1.1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมคน
พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
1.2. ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง   
1.3. ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน    
กลยุทธ์ 

1.1 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
1.3  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.4 พัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4. กำรพัฒนำครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
กลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีคุณภาพ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5   พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม    
กลยุทธ์ 

1.1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1.2  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

12. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
           เพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 -2563  เป็น 9 นโยบาย
ภายใต้โมเดล “สพม.9 : ก้าวพอดี สู่ 9 คุณภาพ” ดังนี้ 
 

นโยบายที่ 1  การบริหารคุณภาพ   นโยบายที่ 2  สพม.คุณภาพ 
 นโยบายที่ 3  โรงเรียนคุณภาพ   นโยบายที่ 4  ผู้บริหารคุณภาพ 
 นโยบายที่ 5  ครูคุณภาพ    นโยบายที่ 6  นักเรียนคุณภาพ 
 นโยบายที่ 7  คณะกรรมการคุณภาพ  นโยบายที่ 8  เครือข่ายผู้ปกครองคุณภาพ 

นโยบายที่ 9  ภาคีเครือข่ายคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไว้ ดังนี้  

1. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลัง 
2. มีการจัดท าแผนงานการบริหารงานบุคคล 
3. มีการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาชีพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามวิชาชีพ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกกลุ่มเป้าหมาย 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 
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ส่วนที่ 3 
กำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พศ.ศ2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และน าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 
(พ.ศ. 2560-2564)  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พ.ศ.2561 – 
2563, แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562  มาตรฐานการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จ านวน  5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
การวางแผนอัตราก าลัง 2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านการรักษาไว้   
5) ด้านการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด โดยมีแนวทางการใน
ด าเนินการดังนี้ 
               1)  ด าเนินการจัดท าข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลจ านวนนักเรียน                
รายชั้น, ข้อมูลจ านวนผู้บริหารและครูตาม จ.๑๘  ข้อมูลจ านวนครูเกษียณอายุราชการ จ านวนครูไปช่วย
ราชการ จ านวนครูมาช่วยราชการ จ านวนพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน โดยน าข้อมูลไปวิเคราะห์
อัตราก าลัง ตามตารางวิเคราะห์อัตราก าลังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

2) จัดท าแผนอัตราก าลังโดยน าข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนไป 
วิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน จ านวนขาด-เกินเกณฑ์ ร้อยละของความขาด-เกิน ตามเกณฑ์
อัตราก าลังของสถานศึกษาเป็นรายโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
   3)  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง เพ่ือด าเนินการบริหารอัตราก าลัง โดยการ 
น าข้อมูลแผนอัตราก าลัง ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ เช่น
การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา การพิจารณา
เกลี่ยอัตราก าลังจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปก าหนดในโรงเรียนขาดเกณฑ์  การพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับจัดสรรอัตราก าลังตามความต้องการและความจ าเป็น ทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
   2. ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั่ง   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลงโดย
ยึดระบบคุณธรรม   
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   2. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด าเนินการสรรหา
บุคลากรตามคุณลักษณะที่ก าหนด สรรหาบุคลากร ที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความรู้ตรงตามกลุ่มสาระวิชาที่
สถานศึกษาคลาดแคลนและมีความต้องการ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
   แนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงานราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถ
ใช้ได้ในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ และ
หลากหลายเพ่ือให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ ของ
หน่วยงานและไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  2.2 ด าเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
       1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ กศจ.สุพรรณบุรี หรือ กศจ.ข้างเคียง (ส าหรับ
ข้าราชการครูในสถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือส่วนราชการอ่ืน 
ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยทั้งนี้ ค านึงถึงความต้องการขาดแคลน
และมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง 
       2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.โดย
ด าเนินการตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
       3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือ
หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     3. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ด าเนินการวางผนพัฒนาบุคลากร  
เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ประจ าปี 2562 และแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ได้อย่างมีประสิทธิดภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        2.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 
         2.2 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล   
          2.3 น าระบบสารสนเทศเกพ่ือยากระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในระบบงาน
พัฒนาบุคคล 
        2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง ด้วยการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (ID-PLAN)  
และด าเนินการตามแผน 

2.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนาตนเอง 



25 
 

รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

      4. ด้ำนกำรรักษำไว้ (Retention) 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคลคไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  4.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
  4.3 จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งที่ว่างเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
  4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental 
Personnel Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 
 4.5 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และบุคลากรที่ประพฤติดี
สมความแก่การเป็นแบบอย่างได้ 
 4.6 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย กฎระเบียบ การประพฤติ
ปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการที่ดี แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
อัตราจ้างเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย โดยการจัดปฐมนิเทศ ก่อนที่จะปฏิบัติงาน และแจ้งในการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทุกครั้ง  เพ่ือย้ าเตือน 
 4.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 5. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ (Utilization) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิ 
 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 5.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ วินัย และข้อบังคับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 และแจ้งเวียนทางระบบ I-Office เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 
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 5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ. และ/หรือที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยยึดถือความรู้ ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ 
 ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล สรุปผล วางแผนพัฒนา ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายข้างต้น เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจ าทุกปี ภายใต้การบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล 

   จากการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน  5 ด้านดังกล่าว
แล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เพ่ือ
การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตามนโยบาย ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 พ.ศ.2561 – 2563, และมาตรฐานการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล   
1.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อัตราก าลังของสถานศึกษา 

    1.2 กิจกรรมการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราว  ให้สถานศึกษา 
     1.3 กิจกรรมย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาและ
สายผู้สอน 
    1.4 กิจกรรมการประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2561   

2. โครงการการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 
3. โครงการครูพันธ์ใหม่ เข้าใจความหลากหลายระหว่างรุ่น Smart Teacher: 

Understanding Generational Diversity 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น

ฐาน ด้วยระบบ TEPE Online  รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  ปี 2562   
7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(Professional Learning Community: PLC) 
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางสาขาอาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี

๒๑/ทวิศึกษา 
10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการ

ทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
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11. โครงการวันครู “คุณธรรมน าครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ประจ าปี พ.ศ.         
๒๕62  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  (กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในงานวันครู)  
   12. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  ประจ าปี พ.ศ.2562 
   13. โครงการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ   
2562 
   15. โครงการเสริมสร้างความรู้ และป้องกันการการะท าผิดวินัย กฎ ระเบียบ และ 
กฎหมายทั่วไป 
   16. โครงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง  
และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาในสังกัด 
   17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงิน และพัสดุใน
สถานศึกษา 
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ส่วนที ่4  
ผลกำรด ำเนินงำนบริหำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
บุคคล 5 ด้าน คือ ประกอบด้วย  ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน  ด้านการสรรหาและบรรจุและแต่งตั้ง  ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ และด้านการใช้
ประโยชน์ โดยได้ด าเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ดังนี้  

  1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนบุคคล   
ควำมเป็นมำ 

1. ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดขององค์การ 
การที่ภารกิจงานและองค์การจะก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ได้มากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในเรื่องของคนหรือที่เรียกว่ากระบวนการจัดการคน ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประสิทธิภาพ 
สามารถสรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง  อันเนื่องมาจากย้ายไปด ารง
ต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือว่างในกรณีลาออกจากราชการ หรือ ถึงแก่กรรม 
รวมทั้งการได้รับจัดสรรอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการประจ าปี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจัดสรรคืนให้ เพ่ือน ามาใช้บริหารจัดการอัตราก าลัง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยการเกลี่ยอัตราก าลัง รับย้าย หรือรับโอน รวมทั้งการบรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งนี้ ก.ค.ศ.ก าหนดให้ มีการย้ายข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้าราชการครูสายผู้สอนในทุกปี  
       2. ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ออก กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และให้ยกเลิก กฎ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 นั้น 
                  เพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2562) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) มีความชัดเจนและถูกต้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9จึงก าหนดให้มีการประชุมชี้แจ้งให้ความรู้กับผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานเรื่องการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 

1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเกลี่ยอัตราก าลังให้มี
คามเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 1 ครั้ง 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย                   
( /) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2. ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือก  
หรือโดยวิธีการสอบแข่งขัน เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการและลุกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน ทดแทน
อัตราก าลังที่ว่างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและใน
สถานศึกษาตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน  จ านวน 2 ครั้ง 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลและกลั่นกรองการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสายผู้สอน  
จ านวน 10 ครั้ง  (จังหวัดสุพรรณบุรี + จังหวัดนครปฐม) 
4. จัดประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานเรื่องการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน เพ่ือชี้แจง
ให้มีความเข้มใสเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  จ านวน 1 
ครัง้ 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 ( / ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
 

2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรตาม
เกณฑ์อัตราก าลังที่ก าหนดและตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการ 
2. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
3. ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค ความมีมาตรฐาน ความยุติธรรม ความโปร่งใส 
4. เป็นขวัญก าลังใจส าหรับข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถูกต้อง ทันตาม
ก าหนดเวลา 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 

(/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 

(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย                      
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
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3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
                  1. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรตามเกณฑ์อัตราก าลังที่           
ก.ค.ศ.ก าหนด 
       2. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรตามสาขาวิชาที่ต้องการ 
        3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำรฯ  
                กลุ่มบริหารงานบุคคลต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการครูและบุลากรทาง
การศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5.  ผลส ำเร็จของงำนที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงำน 
                     1.  สถานศึกษาได้รับจัดสรรอัตราหรือมีการเกลี่ยอัตราก าลังให้เป็นไปตามที่ตามเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 
                    2.  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 20 ราย ผู้ผ่านการ
คัดเลือก จ านวน   18  ราย 
           3.  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ 
จ านวน 2 ราย ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ 1 ราย  
                     4.  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารศึกษาและสายผู้สอน  
                       4.1 จังหวดัสุพรรณบุรี  มีผู้บริหารสถานศึกษาได้ย้าย ดังนี้  
                           - ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 ราย  
                           - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 ราย  
                       4.2  จังหวัดนครปฐม มีผู้บริหารสถานศึกษาได้ย้าย ดังนี้  
                             - ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  5 ราย  
                             - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 ราย 
                        4.3 จังหวัดสุพรรณบุรี มีข้าราชการครูได้ย้าย ดังนี้ 
                            - ครั้งที่ 1  จ านวน  21  ราย    
                            - ครั้งที่ 2  จ านวน  12  ราย    
                        4.4 จังหวัดนครปฐม มีข้าราชการครูได้ย้าย  ดังนี้ 
                            - ครั้งที่ 1  จ านวน   32 ราย    
                            - ครั้งที่ 2   จ านวน 16  ราย 
                    5.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อนเงินเดือน ท าให้มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
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  2. โครงกำรครูพันธ์ใหม่ เข้ำใจควำมหลำกหลำยระหว่ำงรุ่น Smart Teacher: 
Understanding Generational Diversity       
หลักกำรและเหตุผล 

 ประเทศไทยได้เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าต่าง ๆ 
ตามกระแสโลก เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาส และการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาด้านการศึกษาจึง
เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในอนาคต ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลากรที่
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่  
21การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อทุกมิติและก่อให้เกิดความหลากหลายต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายของช่วงวัยหรือรุ่น (Generational Diversity) ซึ่งบุคคลในแต่ละช่วงวัย
หรือรุ่นที่แตกต่างกันนั้น จะท าให้มีค่านิยม ความสนใจ ทัศนคติ และการแสดงออกที่หลากหลายกันไป ซึ่งในปัจจุบัน
ครูผู้ท าหน้าที่สอนส่วนใหญ่จะอยู่ในเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนที่อยู่เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z)   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เล็งเห็นความส าคัญว่า หากครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในวัยหรือรุ่นของครูและมีความรู้ความเข้าใจในวัยหรือรุ่นของนักเรียน ก็จะท าให้เข้าใจถึงลักษณะความหลากหลาย
ในแต่ละรุ่นอายุ เช่น ความสนใจ ความถนัด การเรียนรู้ บุคลิกภาพ การแสดงออกทางพฤติกรรม ฯลฯ โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม น าไปสู่การปรับตัวและสามารถสร้างสะพานเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างวัย
ผ่านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้าหมาย 
  1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

การจัดอบรมครูเจเนอเรชั่นวาย  ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๗10 คน  ดังนี้       

- รร. ในจังหวัดนครปฐม จ านวน ๓40 คน 
- รร. ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๓๗๐ คน 

              ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย  
                    เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  710 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจริง  จ านวน  

652 คน คิดเป็นร้อยละ 91.83 ข้อมูลของเป้าหมายมีความคราดเคลื่อน ครูบางคนย้ายไปด ารงต าแหน่งต่าง
สังกัด และมีครูบางคนตอบรับเข้าร่วมโครงการ แต่ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   
  2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) ครูเจเนอเรชั่นวายมีความรู้และความเข้าใจในความหลากหลายระหว่างรุ่นของตนเองและ
นักเรียน 

2) ครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อความหลากหลายระหว่างรุ่นของตนเองและนักเรียน สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการเรียนการสอน และการ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผลการด าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 80-99 ของเป้าหมาย 
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  3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
   ครูสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาแนวทางในการน าความรู้ที่เกี่ยวกับ ความหลากหลาย

ระหว่างรุ่น ไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน   และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการ
สอน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
จากรายงานผลการประเมินโครงการ ฯ  ควรมีการปรับหลักสูตรของโครงการ โดยการจัด

กิจกรรมโครงการในรูปแบบของกลุ่มเล็ก (Small group)  หรือกระบวนการกลุ่ม (Group Process )  
มีการท ากิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของครู  
โดยใช้ฐานคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาตนเองและผู้เรียนได้ต่อไป 

2. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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  3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 
ควำมเป็นมำ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน เป็นผู้มีส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  หากบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  มีการประสานงานกัน มี
พฤติกรรมบริการที่ดี มีการติดต่อสื่อสารที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง  ก็สามารถที่จะคิด  สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนา
ผลงานให้กับองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  โดยเน้นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่านิยม และพฤติกรรมของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา สามด้านคือการเพ่ิมความสามารถในการท างาน     การ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กร และให้ความส าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคลากรในองค์กร 
เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติ
ที่ดี  ในการท างานอันจะมีผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 

1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน  70  คน  ผลการด าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 76 ของค่าเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายมี จ านวน 70 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 53 คน  ปัญหาคือไม่สามารถ
ให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการพัฒนาพร้อม ๆ กันได้  เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ประสบปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังอย่างมาก บุคลากรในแต่ละกลุ่ม มีภารกิจงานที่ต้องด าเนินการ ต้องเลื่อน     
จัดโครงการพัฒนาฯ  หลายครั้ง เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณท าให้ต้องรีบเร่งด าเนินการเป็นเหตุให้บุคลากร     
เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ครบตามเป้าหมาย 

2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
                 1. บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. เสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ และความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติงาน 
   ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  80 -90  ของค่าเป้าหมาย 
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            3.  ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
   1) เพื่อน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนางานในหน้าที่  ให้มีระดับสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และได้รับการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น  
  3) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถ
ขับเคลื่อนภาระกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

  4.  งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
      น าความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมมาพิจารณา เพ่ือจัดโครงการพัฒนาบุคลากรใน

ปีงบประมาณต่อไป 
5.  ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

  4. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยยึดถือภำรกิจและพื้นที่กำรปฏิบัติงำนเป็นฐำน 
ด้วยระบบ TEPE Online  รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  ปี 2562   

ควำมเป็นมำ 

        กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  และเนื่องจาก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของตนเอง  หรือพัฒนาเพ่ือการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ การพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งหรือ
เปลี่ยนสายงานใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งท าให้ข้าราชการครูไม่สามารถปฏิบัติงานการสอน
ในช่วงดังกล่าวได้ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มเวลา เต็มหลักสูตรและเต็มศักยภาพ  

    จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น "การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน   ด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and 
Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE 
Online)" ซึ่งเป็นกระบวนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่
สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัด
งบประมาณของทางราชการ และเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียน คืนเวลาปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการครู  ให้
สามารถหน้าที่จัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มเวลาและมีประสิทธิภาพ     
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ  TEPE Online จึง
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการในสังกัด ได้รับโอกาสในการพัฒนา และสามารถปฏิบัติงาน
การเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพด้วย 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

  1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้ารับการพัฒนา ใน
ระบบ TEPE Online  จ านวน 2 รุ่น รวมจ านวน  198 คน  
ดังนี้                             
1) หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู จ านวน 80  คน  
 2) หลักสูตร พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น             
วิทยาฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน  75  คน                                                                   
3)  หลักสูตรการพัฒนาพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เชี่ยวชาญ  จ านวน 43 คน  

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 ( / ) ร้อยละ 60 – 79 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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กรณีด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด  (ระบุเหตุผล/ควำมจ ำเป็น)    
 1. การพัฒนาเป็นไปตามความสมัครใจ และไม่มีสิ่งจูงใจใด ๆ  จึงมีข้าราชการครูที่เม่ือเข้ารับการ
พัฒนาแล้ว ไม่ด าเนินการพัฒนาต่อให้ส าเร็จ โดยอ้างว่า ระบบมีความยุ่งยาก ไม่เข้าใจ  ไม่มีเวลา   
แบบทดสอบยากท าหลายครั้งไม่ผ่าน 
 2. การก ากับติดตามต้องใช้เวลา  คณะกรรมการที่แต่งตั้งขอลาออกเนื่องจากมีภารด้านอ่ืน ๆ                         
การเป็นคณะกรรมการในระบบ Online  ต้องเสียสละเวลาในการตรวจสอบ และประเมินในระยะเวลาที่จ ากัด  
  2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม. 9 
สามารถน าความรู้ที่ได้จาก การพัฒนา ด้วยระบบ  TEPE 
Online ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนางาน ในหน้าที่ พัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
เป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนหรือการพัฒนา
งานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย                      
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

  3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
     เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ที่ได้ ไปพัฒนางานในหน้าที่ พัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน เป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนหรือการพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำรฯ  
  จัดท าข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา  รายงานผล และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  5. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 
TEPE Online  รุ่นที่ 1  ปี 2562 

กิจกรรมกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่มของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ  (วันที่ 9 เมษายน 2562) 
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TEPE Online  รุ่นที่ 1  ปี 2562 
กิจกรรมกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่มของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำหลักสูตรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้มีและ

เลื่อนเป็นวิทยำฐำนะเชี่ยวชำญ   14 สิงหาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกำรมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการพัฒนาประจ าปี 2562 
(ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  วันที่ 2 กันยายน 2562) 
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  5. กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

ของครูโดยก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตราก าลัง และแนวทางการสรรหาและการจ้าง
อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ด าเนินการก าหนดรูปแบบแนวทางการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพ่ือช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก าหนดให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาน าไปด าเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขตด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัดพร้อมกัน
ทั่วประเทศ และให้ความส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 

          1.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 คน 
 

 ( / ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน มีความ
ตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

( / ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

1. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาความรู้ของธุรการโรงเรียนเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย  

รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางการาชการ 

  4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
                ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน สร้างเครือข่ายธุรการโรงเรียน เพื่อติดต่อ
ประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการพัฒนาต่อไป 

5. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 
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กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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  6. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) 
   ตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ตามมาตรา 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคคลากรประจ าการอย่าง
ต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และ สพฐ. มุ่งหวังให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ 
สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู  อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพ่ือ
เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอก  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย
กระบวนการ PLC  ในการน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่ งชาติ 
ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ คือครู มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  2 
ส่วน ได้แก่ คุณภาพของตัวครู  และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิต
จากระบบการศึกษามีคุณภาพ โดยค านึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวป้อนจะต้องเพียงพอ และต้องมีประสิทธิภาพสูง 
   ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบ  Active 
Learning  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 เป้ำหมำย 

          1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ครูผู้ร่วมพัฒนาจัดการเรียนรู้ Active Learning 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 61 คน 
 

 ( / ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

  2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ครูมีผลงาน เทคนิคการสอนนวัตกรรมการเรียน
การสอน/การวิจัย 

( / ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

  3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
       ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning  น าผลที่ได้จากการพัฒนาไปพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

  ๔. ภำพกิจกรรมด ำเนิน  
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โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

กิจกรรม 1 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
              ทางวิชาชีพ 
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  7. โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค ( Boot Camp ) 
ควำมเป็นมำ 
  รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community ) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการท างานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นนโยบาย “เร่งด าเนินการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร”  และจัดให้มีการประเมินครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือจัดกลุ่มครูตาม
ความสามารถ ( placement test ) เพ่ือพัฒนายกระดับทั้งด้านความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการ
สอนเพ่ือให้เป็นครูแกนน า ร่วมพัฒนารูปแบบการสอนโดยน าความรู้ประสบการณ์จากการพัฒนามาขยายผล
ตามรูปแบบเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต ๙ จึงได้จัดท าโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
ระดับภูมิภาค( Boot Camp ) เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เพ่ิมพูนประสบการณ์และยกระดับความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 

1.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ) ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ จ านวน ๒๔๐ คน 
 2) ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนที่เข้ารับการ 
อบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับ
ภูมิภาค ( Boot Camp ) 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 () ร้อยละ 80 – 99 ของ
เป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

  2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1).ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่ ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
2) ความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรม
ตามโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
    เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีเข้าร่วมสัมมนาได้เพ่ิมพูนประสบการณ์และ

ยกระดับความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
              ด าเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

 5. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 
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กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค (Boot Camp) 
หลักสูตร Boot Camp Secondary Turbo 
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  8. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 

  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556–255๘        
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 22 โรงเรียน ส าหรับในปีงบประมาณ 25๖๑ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สร้างเครือข่ายเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ100 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด และให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด าเนินการจัดอบรม ให้เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 61 
โรงเรียน ให้มีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วยทักษะ
การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนมีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามโรงเรียนสุจริตในกลุ่มเป้าหมาย  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 

1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1)  อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน ๒๐๓  คน ๒ วัน ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
2)  โรงเรียน จ านวน ๖๑ โรงเรียน น าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการ 

 ( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1) ผู้บริหารสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ 
3) นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
                 เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาผู้บริหารและครูมีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
       นิเทศติดตามผลการด าเนินกิจกรรมเรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

  5. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล  

ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

9. โครงกำรกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ควำมเป็นมำ 

   ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย               
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย             
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” โดยได้ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ 
ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต ในการนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐ น าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติในการนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานได้มีนโยบายว่าด้วยการป้องกันการทุจริตโดยก าหนดให้ 
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ ศึกษา ร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็น ความส าคัญของความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น รูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 
   เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 นโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการป้องกันการทุจริตและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 เพ่ือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้เห็นความส าคัญของ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
จึงได้จัดท าโครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตนี้ขึ้น 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 
1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              
เขต 9 จ านวน 60 คน 
 2) ประธานสหวิทยาเขต  8  สหวิทยาเขต 
3) ที่ปรึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
จ านวน  12  คน 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

1. 2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1) บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้ความรู้ เพื่อ
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการต่อต้านและไม่
ทนต่อการทุจริต   
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีผล
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสูงขึ้น 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา 
         1) การปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม   และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
      2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีภาพลักษณ์ที่ดี  ได้รับความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท างานที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
     3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงขึ้น 
       4. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน   
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ภำพกิจกรรมโครงกำรกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 

       

 

            
            
            
            

 

 

            
            
            
            
            
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

  10. โครงกำรกำรตรวจและประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
ควำมเป็นมำ 
  ตามท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/  ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน 
2552  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ  ในการขอรับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงได้ก าหนดให้มี
โครงการนี้ขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 
  1.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

(   ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 () ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย   

2.กิจกรรมที่ 2  
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ติดต่อสถานที่ /
ติดต่ออคณะกรรมการอ่านผลงาน 

 
() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
() ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   )  ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

กิจกรรมที่ 3 
เสนอ อกศจ.และกศจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การประเมิน และ เสนอค าสั่งเลื่อนวิทยฐานะ 
และแจ้งผลการประเมิน 

 

 
() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

10. 2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละผา่นการประเมิน 
 
 
 

(   ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(   ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2. ร้อยละความพึงพอใจ 
 
 
 

(   )  ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
() ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติผลงานทางวิชาการ ให้แก่ข้าราชการครูที่เสนอผลงาน ให้มี
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพข้าราชการครู เพื่อขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครู ฯ น าความรู้ที่ได้
จากการเสนอผลงาน มาพัฒนางานและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน สพม.9 

     4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
  สร้างกลุ่มไลน์ ของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือคลี่คลายปัญหาจากข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ ฯ  ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการได้ และ ประสานการประชุมกับฝ่าย
เลขานุการได้รวดเร็ว เป็นการประหยัดเวลา และวัสดุส านักงานในการประสานการก าหนดวันประชุม และ
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ อันเกิดจากการประชุมอนุมัติผลงานทางวิชาการได้อย่างรวดเร็ว 
  5. กิจกรรมด ำเนินงำน 

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30
กันยายน 2552  สพม. 9  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการ เพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวน 10 ราย ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ  เป็นดังนี้ 

1  อนุมัติ จ านวน..........3............ราย 
2  ให้ปรับปรุง จ านวน..........3............ราย 
3  ไม่อนุมัติ จ านวน..........13........ ราย 
4  รอผล          จ านวน..........1............ราย 
รวมทั้งสิ้น จ านวน..........20.........ราย 

    ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติต่อที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการของผู้ได้
ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว  ฝ่ายเลขานุการขอ
อนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม อกศจ.และ กศจ.เพ่ือขออนุมัติผลต่อไป 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  
       การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ  ว 17/2552  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  ในสาขา/วิชาดังกล่าวจ านวน  10 ราย  ผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ  เป็นดังนี้ 

     1.  อนุมัติ จ านวน...........3............ราย 
     2.  ให้ปรับปรุง จ านวน...........3............ราย 
     3.  ไม่อนุมัติ จ านวน...........4...........ราย 
                 รวมทั้งสิ้น จ านวน..........10..........ราย 
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   ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการของผู้ได้
ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอ
อนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมเพ่ือขอขอ
อนุมัติผลโดยไม่ต้องประชุมอีก 
 

       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ  ว 17/2552 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  ในสาขา/วิชาดังกล่าว   จ านวน  10 ราย  ผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ  เป็นดังนี้ 
     1.  อนุมัติ จ านวน...........-............ราย 
     2.  ให้ปรับปรุง จ านวน..........7............ราย 
     3.  ไม่อนุมัติ จ านวน..........3............ราย 
                   รวมทั้งสิ้น จ านวน..........10.........ราย 

 

  ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการของผู้ได้
ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว  ฝ่ายเลขานุการขอ
อนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมเพ่ือขอขอ
อนุมัติผลโดยไม่ต้องประชุมอีก 
 

      กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย  
    การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ  ว  17/2552 สพม. 9  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงาน
และผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน   10 ราย            
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  เป็นดังนี้ 
     1.  อนุมัติ จ านวน..........3...........ราย 
     2.  ให้ปรับปรุง จ านวน..........1...........ราย 
     3.  ไม่อนุมัติ จ านวน..........6...........ราย 
              รวมทั้งสิ้น จ านวน..........10........ราย 

 

  ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการของผู้ได้
ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้วฝ่ายเลขานุการขอ
อนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติผลได้ก่อน  และให้แจ้งผล
ให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ  ว 17/2552 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ครูช านาญการพิเศษ  ในสาขา/วิชาดังกล่าวจ านวน  10  ราย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  เป็นดังนี้ 

     1.  อนุมัติ จ านวน..........-.............ราย 
     2.  ให้ปรับปรุง จ านวน.........3.............ราย 
     3.  ไม่อนุมัติ จ านวน..........6............ราย 
     3.  รอผล  จ านวน..........1............ราย          
                   รวมทั้งสิ้น จ านวน..........10.........ราย 

  ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการของผู้ได้
ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว  ฝ่ายเลขานุการขอ
อนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมเพ่ือขออนุมัติ
ผลโดยไม่ต้องประชุมอีก 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
   การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 
กันยายน  2552 สพม. 9  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   จ านวน 4 ราย ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ  เป็นดังนี้ 
       1.  อนุมัติ จ านวน........-..............ราย 
       2.  ให้ปรับปรุง จ านวน........7.............ราย 
       3.  ไม่อนุมัติ จ านวน........10..........ราย 
       รวมทั้งสิ้น จ านวน........17..........ราย 
     ฝ่ายเลขานุการ  ขออนุมัติต่อที่ประชุมเป็นหลักการ  ในกรณีส่งปรับปรุงผลงานทางวิชาการของผู้ ได้
ปรับปรุงให้คณะกรรมการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอ
อนุญาตน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติผลต่อไป 
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  11. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน วิทยฐำนะ   
แนวใหม่ (ว 21/2560) 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนด 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทย
ฐานะ ตามมาตรา 42 และมาตรา 54 ซึ่งก าหนดว่าการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะใดหรือการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ทุกต าแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ ว 21/2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทุกต าแหน่ง ทุกวิทยฐานะ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา            เขต 
9 จึงไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้น 
ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 

1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 
 

(   ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
() ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

2.กิจกรรมที่ 2  
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ติดต่อ
สถานที่ /ติดต่อวิทยากร 

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(    ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
() ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

กิจกรรมที่ 3 
อบรมให้ความรู้การด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม่ (ว 21/2560) 
 

 
() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(    ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
() ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(    ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2. ร้อยละความพึงพอใจ 
 
 
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
() ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
                       เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับ
การประเมินมีวิทยฐานะสูงขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพของการศึกษาสูงขึ้น และข้าราชการครูที่เข้า
รับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรเครือข่ายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้ 

4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
                        สร้างกลุ่มไลน์ ว 21 ของ สพม.9 เพื่อวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถจัดท าเสนอผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
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   5. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน 

วิทยฐำนะแนวใหม่ (ว 21/2560) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
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รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

12. โครงกำรวันครู “คุณธรรมน ำครูไทย สร้ำงเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62              
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 (กิจกรรมกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในงำนวันครู) 
    ครูนับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ส าคัญอย่างมากต่อสังคม นอกจากเป็นผู้อบรมสั่งสอน          ผู้
ถ่ายทอด ความรู้ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม
และประเทศชาติ  และท าหน้าที่เป็นผู้คอยตักเตือน ชี้แนะสิ่งต่าง ๆ แก่ศิษย์ เพ่ือให้ศิษย์ได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งใน
ด้านวิชาการ ประสบการณ์ตลอดจนวิชาชีพ  
    ผู้ที่จะเป็นครูได้ต้องเป็นผู้มีความเสียสละอย่างมาก  เพราะการที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้
เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้ไม่เพียงแต่ครูจะต้องถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น  แต่ต้องสอนให้ศิษย์เป็นคน
ดี เป็นคนมีคุณภาพของสังคม 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของครู
และเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  และสร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จังหวัดสุพรรณบรุี 
จ านวน  1900  คน  จังหวัดนครปฐม จ านวน  
1800   คน          รวมทั้งสิ้น   3700   คน      

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
2.เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  มีความพึงพอใจ มีขวัญและ
ก าลังใจเพิ่มมากข้ึน       

( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

3.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
          เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีความพึงพอใจ มีขวัญและก าลังใจเพ่ิมมากขึ้น       
 

4.  งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
         เป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งด าเนินการทุกปี 
 

  5. ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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ประมวลภำพกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรวันครู “คุณธรรมน าครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
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13. โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอำยุรำชกำร  ประจ ำปี  2562 
     ครู คือบุคคลที่มีหน้าที่หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียนให้เกิดความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ครูจึงเป็นบุคคลที่ มี
ความส าคัญ เป็นบุคคลที่ต้องเสียสละ ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่เพ่ือความเจริญของศิษย์  
ครูจึงมีความส าคัญต่อความเจริญงอกงามของบุคคลและชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ชาติบ้านเมืองจะเจริญ
และพัฒนาต่อไปได้ เพราะประชาชนในชาติได้รับการศึกษาท่ีดี และมีครูที่มีคุณภาพ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เห็นความส าคัญของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่ได้รับใช้ราชการมาด้วยความวิริยอุตสาหะ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
จนสามารถพัฒนางานด้านการบริหารสถานศึกษาด้านเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาเป็นระยะเวลายาวนานจนเกษียณอายุราชการ  จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี  2562  ขึ้น  
ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 

1.  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562 จ านวน 
156 คน ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และของที่
ระลึกในการเกษียณอายุราชการ ปี 2562 ครบทุกคน 

 ( / ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (    ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562 จ านวน 
156 คน ได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับความ
ภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดี   แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การศึกษาต่อไป 

( / ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

3.  ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ  ได้รับความภาคภูมิใจ 
2) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าทุกคนที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจ มีขวัญและก าลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 

4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
               สรุปผลโครงการฯ และน าเสนอโครงการใน ปี 2563  ต่อไป 

6. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 
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ประมวลภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
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14. โครงกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยใน ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดท านโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  มี
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน มีนักเรียน จ านวน 
68,775 คน มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จ านวน 3,502  
คน และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน  49  คน  ดังนั้น            
จึงต้องมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดการประชุมผู้บริหารและการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือให้การบริหารจัดการการศึกษา เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  

ผลกำรด ำเนินงำน 

เป้าหมาย 
1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
และโรงเรียนในสังกัด จ านวน  61 โรงเรียน 
 2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่ม อ านวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและลูกจ้างสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 115 คน 

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.เพ่ือให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน 
ได้รับทราบข้อราชการต่าง ๆ น าไปบริหารจัดการศึกษา
ภายในโรงเรียนและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจและประสานงานอันดีระหว่างกัน
ในทางปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานเป็นไป                     
อย่างราบรื่น เรียบร้อยและเหมาะสม ในทิศทางเดียวกัน  

() ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      
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3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารจัดการการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      3.2 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
                         เป็นโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
  5. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 

ประมวลภาพการดาเนินงาน 
    โครงกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
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15. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรปฏิบัติงำนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2546 มาตรา 62 ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาโดยหน่วยงานภายใน หน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งของระบบบริหารจัดการที่ให้ ความเชื่อมั่น
และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามระเบียบของ ทางราชการที่
เกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ให้ความส าคัญและตระหนักถึง                
ผลการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ จากรายงานผลการตราวจ 
สอบภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา จึงได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร 
สถานศึกษาในสังกัด ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์2562 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุ พรรณบุรี  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบาย ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม ศักยภาพการบริหารงานด้านการเงิน 
การบัญชีและพัสดุ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
ผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 

1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 61 
โรงเรียน 
 

 ( ∕ ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีองค์ความรู้เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ และ
เกิดการควบคุม ก ากับ ดูแลที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 

( ∕ ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

3. ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
        3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ตาม
ระเบียบของทางราชการ 
              3.2 เพ่ือให้เกิดการควบคุม ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ดีภายใน
สถานศึกษา 

4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
      ประเมินผลจากการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจ าปี     
  5. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน       



64 
 

รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

                                               ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
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  16. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรปฏิบัติงำนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
ควำมเป็นมำ 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2561  โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุม
ภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดท ารายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 

ผลกำรด ำเนินงำน  
เป้ำหมำย 

1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน  80  คน 

 ( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

2.  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมภายในสามารถจัดท ารายงานติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง 
 

( ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

3.  ควำมคำดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรด ำเนินงำน 
                       เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ภายในสามารถจัดท ารายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง 

4. งำนที่จะด ำเนินกำรต่อหลังจำกกำรเสร็จสิ้นโครงกำร 
                         ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในสามารถจัดท ารายงาน

ติดตามประเมินผลควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง 

5. ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรปฏิบัติงำนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
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บทท่ี 5 
ปัจจัยควำมส ำเร็จและผลงำนที่ภำคภูมิใจ 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
ที่ตน ปฏิบัติงานอีกทั้งยังช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต  ทั้งนี้เพราะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น
สื่อกลางในการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ  เพื่อแสวงหาวิธีการ  ให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
ท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้องค์กรเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น เป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคง
แก่สังคมและประเทศชาติ  การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ย่อมไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง  ระหว่างองค์กรกับผู้ปฏิบัติงาน  สังคมโดยรวมมีความสงบสุข  สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน  
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีดังนี้ 
  1. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ และส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในทุกด้ำน 
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อนกาบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ชัดเจนและมีนโยบายให้ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นใน กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของ
การด าเนินงาน ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2. บุคลำกรทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินการขับเคลื่อน  
การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนต้องศึกษาระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการเนินการให้ชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือในการท างาน
ตลอดจนแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการท างาน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างบุคลากรใน
กลุ่มงานด้วยกัน ให้  ความช่วยเหลือกันด้วยความกัลยาณมิตร  จึงท าให้การด าเนินงานลุลวงตามเป้าหมาย    
   3. มีระบบกำรก ำกับ  ติดตำมอย่ำงเป็นระบบ   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีการก ากับติดตามการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  1. ติดตามโดยผู้อ านวยการกลุ่มที่แต่งตั้งให้รับผิดชอบในการก ากับติดตามกิจกรรมหรือโครงการฯ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกโครงการ 
 2. มีปฏิทินในการด าเนินการด้านการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลในแต่ละเรื่องตาม วัน เวลา               
ทีก่ าหนดไว้อย่างชัดเจน และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานเพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการและร่วมกันแก้ไขปัญหา ที่ชัดเจน 
 3. ก ากับติดตามโดยฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ใน
ภารกิจงานด้านการบริหารงานบุคคล ที่ยังไม่เป็นไปตามปฏิทินหรือระยะเวลาที่ก าหนด จะได้รับการติดตาม
จากฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และน าสู่
แก้ไขและเร่งรัดการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ ให้มีความ ส าเร็จตามที่ก าหนด 
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4. มีกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  โดยใช้หลักกำรท ำงำน PDCA 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ขับเคลื่อนการด าเนินการบริหารด้านทรัพยากร
บุคคล กระบวนการ PDCA มีรายระเอียด ดังนี้ 
  1. P (Plan) มีการวางแผนเป็นระบบ 
  1.1 ศึกษากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      ๑.๒ แต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานตามกรอบภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 
      ๑.๓ ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานที่ชัดเจน  ท าให้ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา 

2. D (DO) 
     1. การด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวทาง

ในการปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     2. มีการแต่งตั้งคณะท างาน /คณะกรรมการในการด าเนินด้านบุคลากร ทุกขั้นตอนเพ่ือให้มี
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
           3. C (Check) มีการตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับผิดชอบงานตามภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล 
จากรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้อ านวยการกลุ่มและฝ่ายบริหารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 4. A (Act) มีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ยังเป็นข้อผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

ผลงำนที่ภำคภูมิใจ  
  จากการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาท าให้ประสบความส าเร็จได้รับรางวัล 
และผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 
  1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ประเมินโดยส านักงาน  คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนร้อยละ 94.89  เป็นล าดับที่ 8 ของประเทศ)     

ผลคะแนน ITA สพม. 9 ปี 2562 (คะแนนตามตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัด
ที่ 1 

ตัวชี้วัด
ที่ 2 

ตัวชี้วัด
ที่ 3 

ตัวชี้วัด
ที่ 4 

ตัวชี้วัด
ที่ 5 

ตัวชี้วัด
ที่ 6 

ตัวชี้วัด
ที่ 7 

ตัวชี้วัด
ที่ 8 

ตัวชี้วัด
ที่ 9 

ตัวชี้วัดที่ 
10 

99.74 98.34 99.71 98.81 99.93 99.37 97.91 98.24 95.14 82.59 
คะแนนร้อยละ 94.89   ได้อันดับที่ 8 ระดับประเทศ 
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  2. การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลส าเร็จ ได้รับ
คะแนน รวม 3 มาตรฐาน  200.5  คะแนน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  รายละเอียด ดังน้ี   
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดบั
คณุภำพ 

คะแนนที่
ได้รับ 

ค ำอธบิำย 
ระดบัคณุภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ      

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 5 44.5 ดีเย่ียม 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย  5 12.5 ดีเย่ียม 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3 6 ดี 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบรหิารและการจัดการศึกษา 5 10 ดีเย่ียม 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 การสรา้งหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบใน
การบริหารและการจดัการศึกษา 

4 6 ดีมำก 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 การสือ่สาร การประชาสมัพันธ์ภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5 5 เย่ียม 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 การน าผลการด าเนินงานมาพฒันาการบริหารและการจัดการศึกษา 5 5 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 4 10 ดีมำก 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

4 10 ดีมำก 

10ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

3 4.5 ดี 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

3 4.5 ดี 

สรุปรวมมำตรฐำนที่ 1 5 59 ดีเย่ียม 
มำตรฐำนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวชิาการ 5 12.5 ดีเย่ียม 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ตดิตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

5 12.5 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบรหิารงานดา้นงบประมาณ 5 5 ดีเย่ียม 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 

5 5 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 6 ดี 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบคุลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 6 ดี 

ตัวบ่งชี้ที ่4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 5 7.5 ดีเย่ียม 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 การพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 5 7.5 ดีเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบตัิ 

5 15 ดีเย่ียม 

สรุปรวมมำตรฐำนที่ 2 5 49 ดีเย่ียม 
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มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามผีลงานท่ีแสดงถึงความส าเร็จและเป็น
แบบอย่างได ้

3 9 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา 
             2.2 ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

5 25 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรยีนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณุภาพตามหลักสตูร 5 12.5 ดีเย่ียม 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 7.5 ดีเย่ียม 
4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 5 5 ดีเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดร้ับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

5 14 ดีเย่ียม 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเตม็ตามศักยภาพ 

4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

4 4 ดีมำก 

4.2 เด็กด้อยโอกาส 5 5 ดีเย่ียม 
            4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 5 5 ดีเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษต์ามเกณฑ์ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

5 15 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 20 ดีเย่ียม 

สรุปรวมมำตรฐำนที่ 3 5 95.5 ดีเย่ียม 
คะแนนรวม 3 มำตรฐำน 5 200.5 ดีเย่ียม 

 
  2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 
ยุทธศำสตร์ 

ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด 
ค่ำเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

นโยบายที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.71 ดีมาก 
นโยบายที่ 3 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                 มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 
4.00 

 
ดีมาก 

นโยบายที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 5.00 ดีเยี่ยม 
ค่ำเฉลี่ยรวม 4.54 ดีเยี่ยม 
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รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 9 
 

ผู้จัดท ำรำยงำน 

นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นางสาวอิสราวดี  สง่าแสง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางสาวอมรรัตน์  วงศ์จันทร์ นักทรัพายากรบุคคลช านาญการ 

 

ออกแบบปก/จัดท ำรูปเล่ม  

นางลลิตา  แย้มมี    พนักงานธุรการ 
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รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


