
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

รายงานผลการพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 



ค ำน ำ 

  การจัดท ารายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี  2562                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปการด าเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกลุ่มการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ได้ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2562     
ซึ่งมุ่งเน้นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสารธารณชนทั่วไปได้รับทราบ 

  รายงานผลการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 ฉบับนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ประกอบด้วยท้องที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย    
บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา 
บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และ หนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี 

 อ ำนำหนน้ำที ่
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ ต้องการของ
ท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง ก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
                    3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน    
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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ส่วนรำชกำรภำยใน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

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

อ ำนำหนน้ำที่กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม             

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร             

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
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              ห ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ประเภท ห ำนวน (คน) 
สำยบรินำร 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ครูผู้สอน 
- ครูตามกรอบอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานจริง  
- ครูมาช่วยราชการ 18 คน 
- ครูอัตราจ้าง 1,274 คน 
พนักงำนรำชกำร  
นักกำรภำรโรง 554 คน 

217 
55 

162 
6,188 
4,896 

18 
1,274 

72 
554 

คน 
 
 

คน 
 
 
 

คน 
คน 

       รวม 7,031 คน 7,031 คน 
 
 
       ห ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2562 

กลุ่ม/นน่วย 
ห ำนวน 

กรอบ ห.18 คน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
กลุ่มบรินำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มบรินำรงำนบุคคล 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
กลุ่มส่งเสริมกำรหัดกำรศึกษำ 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรหัดกำรศึกษำ  
นน่วยตรวหสอบภำยใน 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 
กลุ่มกฎนมำยและคดี 

 

8 
10 
16 
9 

13 
17 
3 
1 
1 
1 

8 
4 
9 
4 
7 

11 
1 
1 
- 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวม 79 46 คน 
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                                ส่วนที่ 2 
                         ทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้วิเคราะห์บริบทการจัดการศึกษาของ 

ส านักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
การศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ส ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในแผนปฏิบั ติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  “เป็นผู้น าการจัดการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพ 

ระดับมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 

2. พันธกิห 
          2.1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ 

นักเรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
2.4 สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม          

ในการจัดการศึกษา 

3. เป้ำนมำย 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มี 

คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย จึงได้ก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
3.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ         

เพ่ือยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
3.4 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเทา่เทียม และเสมอภาค 
3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาภาคีเครือข่ายทุก    

ภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

รายงานผลการพัฒนาครูฯ                 4        
1 



4. นโยบำย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5. กลยุทธ์ 
5.1 พัฒนารูปแบบในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี 
5.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสู่มาตรฐานสากล 
5.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
5.4 ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
5.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา 
5.6 พัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือขา่ยในการมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 

6. หุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ กัยมัึกงาำเขตพเ เ ได้ง ำหนนัดุดดขนั้นังำศืกฒนัำคดณภำื 

งำศึกงาำพำัขป้ำหนัำมเตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ เด้ำนังำศ กืฒนัำผู้บศิหนำศเคศูและบดคลำงศเเเเเเเเเเเ
ีำางำศึกงาำเสำัำศถุกดงำศ กึงาำได้อม่ำาั่คดณภำืเขื้กอมงศะดกบสู่คดณภำืศะดกบัำพศฐำนัสำงลเดกานั่น 

6.1 จัดท าระบบการพัฒนาบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการมีความเข็มแข็งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู  
6.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกหลัก        

ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
6.4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังให้มีวัฒนธรรมการท างาน       

ที่มุ่งเน้นสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 
6.5 ผู้บริหาร ครูและบุคลาทางการศึกษามีความก้าวหน้าตามสายงาน 
6.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงาน      

เชิงประจักษ ์
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                                                    ส่วนที ่3 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประห ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนำผู้บรนิำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ 

 
 
            
  
            
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงกำรอบรมพัฒนำครูผู้ช่วยบรรหุในม่ 
ประห ำปีงบประมำณ 2562 ห ำนวน 3 
รุ่น 
- รุ่นที่ 1   
  ระหว่างวันท่ี  17 – 19 สิงหาคม 2562   
  ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 
- รุ่นที่ 2  
  ระหว่างวันท่ี  23 – 25 สิงหาคม 2562   
  ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 
- รุ่นที่ 3  
  ระหว่างวันท่ี  30 สิงหาคม – 1  
  กันยายน 2562 ณ ชลพฤกษ์รสีอร์ท  
  จังหวัดนครนายก 

 
 
 
- รุ่นที่ 1 
  ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  
  จ านวน 148 คน  
- รุ่นที่ 2 
  ครูผู้ช่วยบรรจุใหม ่
  จ านวน 150 คน 
- รุ่นที่ 3 
  ครูผู้ช่วยบรรจุใหม ่
  จ านวน 151 คน 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วย
ที่บรรจุใหม่ ได้รับการพัฒนา
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การพัฒนามีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าท่ี และมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ 
 

- ครูผู้ ช่วยที่บรรจุใหม่  ร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ 
- ครูผู้ช่วย ร้อยละ90  ที่เข้ารับ
การพฒันามีความรู้ ความเข้าใจใน        
แนวทา งกา รปฏิ บั ติ ง านต าม
บทบาทหน้ าที่  มี เ จตคติที่ ต่ อ     
วิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

รายงานผลการพัฒนาครูฯ                 6        
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
            
           + 
            
            
            
            
            
            
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โค ร ง ก ำ รอบรมกฎนมำย  แล ะก ำ ร
ด ำเนินกำรทำงวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  
ระหว่างวันท่ี 8 – 9 ตุลาคม 2562  

- ผู้อ านวยการโรงเรียน    
  จ านวน 67 คน 
- ผู้แทนท่ีปฏิบัติงาน 
  เกี่ยวกับกฎหมาย  
  และการด าเนินการ 
  ทางวินัย อุทธรณ์   
  ร้องทุกข ์ 
 

-ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถ
ด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์
และร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอนของระเบียบ
กฎหมาย 
 

- ผู้ เ ข้ า รั บการอบรมมีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้อง ตาม
ขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย 
- สามารถส่งเสริม ป้องปรามและ
ป้องกันมิให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกดษาในสังกัด
กระท าผิดวินัย 

รายงานผลการพัฒนาครูฯ                 7        
1 


