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คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 มีนโยบายด้านการพัฒนาครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561-2563 และได้มกีารส่งเสริม สนับสนุน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 
2561-2563 ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดทํารายงานผลการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

  



สารบญั 

     หน้า 

แผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2561-2563  
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 
ด้วยระบบ TEPE Online  
การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  
การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  
  



แผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2561 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ฉบับที่ 5) ปีงบประมาณ 2560-2564 

แนวทางการดําเนินงานของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 
วิสัยทัศน ์
“มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานและ 

มีคุณภาพระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 
พนัธกิจ 
 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานใน

ระดับชาติ และระดับสากล 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4. พัฒนาระบบการจัดการ และการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 ที่เน้นการมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย ในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคณุภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสในการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ

และเป็นธรรม 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทกัษะที่เหมะสม และมี

วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มกีารบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ ได้ 
5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มกีารบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบสู่บุคลากร และสถานศึกษา เน้นการทํางานแบบบูรณาการ บนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 
  



เป้าประสงค์รวม 
1. บุคคลแห่งการเรียนรู้ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 90 
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณและวิชาชีพทุกคน 
3. มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. ได้รับสวัสดิภาพและประโยชน์เก้ือกูล ไมน้่อยกว่าร้อยละ 70 

ประเดน็ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

1. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ทรัพยากร บุคคล การบริหารอัตรากําลังและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสทิธิภาพ 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะในการทํางานอยู่เสมอ

สามารถ ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
5. สร้างเสริมจติสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต 

และความรับผดิชอบต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
6. สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทํางาน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและ

ปลอดภัย ในการทํางาน 

การพฒันาผูป้ฏบิตัิงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของ
ครู โดยกําหนดให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ 
โรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ใหส้ถานศึกษาในสงักัดตามแนวทางบริหารอัตรากําลัง และแนวทางการสรรหาและการจ้างอัตรา
จ้างปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และ สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาดําเนินการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่ว
ประเทศ ในวันที่ 7 ธันวาคม ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. ในวันที ่7 ธันวาคม 2561 ณ  ห้องประชุมต้ังเทวาประสิทธ์ิ 
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานธุรการ งานการเงินและ
พัสดุ งานข้อมูลและสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกับ NEW DLV ได้อย่างถูกต้อง 

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและมี
ขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1. เสนอขออนุมัติโครงการ  

2. แจ้งโรงเรียนให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการเข้ารับการอบรม จํานวน 51 คน  



3. ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

- ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน , งานธุรการและบทบาท/หน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

- งานพัสดุ  

- งานข้อมูลสารสนเทศ , NEW DLTV 

- PLC และการสร้างเครือข่าย , การกํากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลงาน  

4. ประเมินโครงการในระบบ QR Code 

การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา โดยยดึถือภารกิจและพืน้ทีป่ฏบิตังิานเปน็ฐาน  
ดว้ยระบบ TEPE Online 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทาํระบบพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จํานวน 3 หลกัสูตร 
คือ  

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน  

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลือ่นเป็น วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน  

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน ทกุหลักสูตรเปิดรับสมัคร ได้ไม่เกิน 100 คนต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเปิด ระบบการพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 
ช่วงที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 เมษายน 2562 และมอบหมายให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทําหน้าที่เปิดระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับ การพัฒนาในช่วงเวลาใดก็ได้
ภายในกรอบระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

การดาํเนินงานของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 18 

1. จัดทําปฏิทินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

2. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการพัฒนา 
โดยลงทะเบียนสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา ทาง www.tepeponling.org  

3. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจ 
และพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปิดระบบให้ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสังกัด เข้ารับการพัฒนา ดังน้ี 

-  หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้
ดํารง ตําแหน่งครู โดยกําหนดการพัฒนาเป็น 2 รุ่น ดังน้ี 



- รุ่นที ่1 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 เมษายน 2562 
- รุ่นที ่2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 
5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการพัฒนา 

หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้
ดํารง ตําแหน่งครู  

- รุ่นที ่1 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 เมษายน 2562 จํานวน   97   คน 
- รุ่นที ่2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562  จาํนวน  52    คน 

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพัฒนา 

หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้
ดํารง ตําแหน่งครู  

- รุ่นที ่1 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 เมษายน 2562 จํานวน   42   คน 
- รุ่นที ่2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562  จํานวน  14    คน 

การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษตัริย์กบัประเทศไทย” 

ด้วยกองกิจการในพระองค์ฯ สํานักราชเลขานุการในพระองค์ ขอความร่วมมือ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนและขยายผลโดยให้หน่วยงานจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายจํานวนไม่
ตํ่ากว่า 30,000 คน โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการดําเนินงาน กําหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร
องค์กรหลัก ผูบ้ริหาร ระดับสูงขององค์กร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และผู้บริหารสถานศึกษา ทุกระดับ ดําเนินการจัดอบรมในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขยายผลคร้ัง
ละ 500 – 2,000 คน ทั้งน้ี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งกําหนดแผนการอบรม ขยายผลโครงการจิตอาสา 901 รุ่นที่ 2/61 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
2562 กลุ่มเป้าหมาย รวมจํานวน 45,000 บาท ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มอบหมายให้สาํนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นเจ้าภาพการจัดอบรมเป็นภาพรวมของ
จังหวัดสระแก้ว และได้ จัดสรรงบประมาณ จํานวน 67,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมเรื่อง “สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศ ไทย” โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 500 คน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “สถาบัน พระมหากษัตรย์กับประเทศไทย” 
โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลกัประจํา” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จํานวน 130 คน เมื่อวันที่ 2  เมษายน  2562 ณ 
ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ 

1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 มีความสํานึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 มีความรู้ความเข้าใจของ การเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม 



 

  

   

  



การยกย่องเชิดชเูกียรติขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศษิย์ เพ่ือนครูและสาธารชนต่อไป โดยมีวิธีการ 
ดําเนินงาน ดังน้ี 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทาง การ
ดําเนินงานตามประกาศ/แนวปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของรางวัล 

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แจ้งสถานศึกษา/ประธานเครือข่าย 
ระดับอําเภอดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มคีุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานเจ้าของรางวัลกําหนด  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก
ตามท่ีหน่วยงานเจ้าของรางวัลกําหนดหรือตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดให้เหลือตามจํานวนที่หน่วยงานเจ้าของรางวัลกําหนด 

5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับ รางวัลให้
สถานศึกษาในสังกัดทราบและส่งรายช่ือและเอกสารประกอบให้หน่วยงานเจ้าของรางวัลทราบและ ดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประจําปี 2561-2562 

ประเภทรางวัล ชื่อ – สกุลผู้รบัรางวัล 
ระดบัประเทศ  
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2561 
   

1) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง จํานวน 2 รางวัล 
นายธนพล ชัยชนะ 
นายเฉลิมชัย โทบุดดี 

2) รองชนะเลิศระดับเหรีญทอง จํานวน 23 ราย 
3) รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน จํานวน 5 ราย 

- รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครัง้ที่ 16 พ.ศ.2562 นางรวีวรรณ  นุชปาน  ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล 
- รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครัง้ที่ 17 พ.ศ. 2563 นายชัยโรจน์  วิสุทธ์ิอัมพร  ครู  

โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม 
  



ประเภทรางวัล ชื่อ – สกุลผู้รบัรางวัล 
ระดบัประเทศ  
- เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ประจําปี 2561 

ประเภทผูบ้รหิารสถานศึกษา 
นางนภาพร  มูลเมือง  ร.ร.พานทองสภาชนูปถัมภ์ 

ประเภทครู 
นายประทีป  ไป๋สกุล ครู  ร.ร.ชลราษฎรอํารุง 
นางสิริมา บุญชู ครู  ร.ร.ทุ่งเหียงพิทยาคม 
นายคมกริช  ซอ้นบุญ ครู  ร.ร.ชํานาญสามัคคีวิทยา 
นายมนตรี  ชูราศี  ครู  ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

- รางวัล “ครูดีไม่มี
อบายมุข”  ประเภทโล่
ประกาศเกียรคิคุณ 

นางสาวภัทรา จงประเสริฐ ครู ชลบุรี "สุขบท" 

นางศิรประภา เรืองเศรษฐี ครู 
บ้านฉางกาญจนกุล
วิทยา 

นางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษา ครู 
บ่อทองวงษ์จันทร์
วิทยา 

นางสาววัลลี สุทธิวารี ครู 
บ่อทองวงษ์จันทร์
วิทยา 

นางสุธาสินี เลี่ยงก่ี ครู พานทอง 
นางธนวรรณ  ศิริมงคล ครู สิงห์สมุทร 
นายปัณณวิชญ ์กิจศิริวัชรมณี ครู สุรศักด์ิวิทยาคม 

 

- รางวัล “ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น” ประจําปี พ.ศ.

2562 

นายพรศักด์ิ  ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ 

ระดบัเขตพืน้ที ่  
- รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราภา  เช้ือเอ่ียม ครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

- รางวัล “ครูดีไม่มี
อบายมุข” ประเภทเกียรติ

บัตร 

จํานวน 485 คน 

- รางวัล “ครผููส้อนดีเด่น” จํานวน 14 คน 
- รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ

จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
นางสาวมัสยา  โพธ์ิพันธ์ ครู โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 

ระดับจังหวัด  
- รางวัล “พระพฤหัสบดี”  ประเภทบุคคล 

1. นางศลิษา  สิงโตทอง ครู ร.ร.พานทอง 
2. นายจักรกฤช  เลื่อนกฐิน ครู ร.ร.บางละมุง 

- รางวัล ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 

1. นายวิเชียร  ดอนแรม ครู ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายอรุณศกัด์ิ  อาลิแอ ครู ร.ร. บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 

3. นายสันติ  มุกดาสนิท ผอ.ร.ร.ชํานาญสามัคคีวิทยา 



ประเภทรางวัล ชื่อ – สกุลผู้รบัรางวัล 
ระดบัสถานศกึษา   

- รางวัล “ครูดีในดวงใจ” จํานวน 45 คน 
- รางวัล “ครผููส้อนดีเด่น” จํานวน 10 คน 

- รางวัล “คุรสุดุดี” จํานวน  12 คน 
การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัด จํานวน  4,198.- คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน ..3464.. คน คิดเป็นร้อยละ 82.53. โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 ดําเนินการดังน้ี 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
เป้าหมาย 

1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก โดยการส่งผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม/พัฒนาตามความต้องการและจําเป็น อย่างสมํ่าเสมออย่าง
ต่อเน่ือง 

1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พัฒนาความรู้ ทกัษะด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบัการพัฒนา สามารถ 
นําความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ได้
อย่างเหมาะสม 

1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จัดทําแผนการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็กและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการออกนิเทศ ติดตาม การจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือช่วยเหลือ แนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการ
ทํางาน วางแผนการจัดทําจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบัติและประเมินผลการทํางานของตนเองได้ 

2. ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การอบรมการใช้ Cloud Computingการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
อบรมครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษา การอบรมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ในเรื่องต่าง ๆ อบรมโครงการโรงเรียน 
คุณภาพประจําตําบล โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 



ทางวิชาชีพ อบรมโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้อย่างมีสติและสมาธิเป็นฐาน การอบรมขยายผลหลักสตูร Boot 
Camp ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ การพัฒนา ครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Scratch การอบรม ปฏิบัติการการใช้ Cloud และ Coding และ
การเข้ารับการอบรม/พัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ส่งผลใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความรู้และสามารถนําความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการอบรม/ พัฒนาสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน ชุมชน สังคมและผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมพัฒนาจําแนกตามโครงการ/หลักสูตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ โครงการ/หลักสูตรที่เข้าอบรม จํานวน 
(คน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัด
อบรมพัฒนา 

1 โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ 2 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากร สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี 3 คน สพฐ. 
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากร สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ 9 คน สพฐ. 
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากร สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ 6 คน สพฐ. 
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากร สอวน. ค่าย 1 วิชา

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
6 คน สพฐ. 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี 6 คน สพฐ. 
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ครูวิทยากร สอวน. 

ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ 
11 คน สพฐ. 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากร สอวน. ค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร ์ 2 คน สพฐ. 
9 ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ : กระบวนการแนะแนวและสนับสนุน

ผู้เรียนเพ่ือวางแผนพัฒนาตนสู่อาชีพเป้าหมาย 
1 คน สํานักพัฒนากิจกรรม

นักเรียนร่วมกับบริษัท
สยามเมนทิส จํากัด  

10 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้าง ประจํา 2 คน สนง.คลัง เขต 2 
11 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้าง เครื่องมือ

วัดผลทางการศึกษาระดับชาติ (PISA-Like) 
3 คน สถาบันทดสอบ ทาง

การศึกษา แห่งชาติ 

สพฐ. 

12 อบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนํา การซอ่ม
บํารุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทาง ฯ 

4 คน สพฐ. 

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนําผล 
O-NET ไปใช้” 

3 คน สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

14 โครงการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้าน
จ่ายตรงเงินเดือน 

2 คน กรมบัญชีกลาง 

15 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online 2 8o สํานักงานคลังจังหวัด
ชลบุรี 



ที่ โครงการ/หลักสูตรที่เข้าอบรม จํานวน 
(คน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัด
อบรมพัฒนา 

16 ประชุมระดับชาติเรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 1 คน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้าง

สุขภาพ 
17 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4 คน สพฐ. 

18 การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 50 คน สพม. เขต 18 
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากร

บุคคล สพฐ. รุน่ที่ 2 
2 คน วัดเขาถ้ํา 

20 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พ.ศ.2562 

1 คน สพฐ. 

21 ประชุมปฏิบัติการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ฯ 

1 คน สพฐ. 

22 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลความสามารถ
การอ่าน เขียน ฟังและพูด 

2 คน สพฐ. 

23 โครงการอบรม “การเสริมสรา้งสมรรถนะด้านการเงินการบัญชีและ
การพัสดุ” ระดับผู้ปฏิบัติงาน 

3 คน สพฐ. 

24 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน 

1 คน สพฐ. 

25 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
และติดตามข่าวสาร 

1 คน สพฐ. 

26 ประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ฯ 1 คน สพฐ. 
27 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล 
4 คน สพฐ. 

28 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2562 

1 คน สพฐ. 

29 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน ฯ 15 คน ก.ค.ศ. 
30 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ระบบการควบคุมภายใน 1 คน สพฐ. 
31 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนฯโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา

ตําบล 
1 คน สพฐ. 

32 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 1 คน สพฐ. 
33 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการประเมินแก่

คณะกรรมการ โครงการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 

2 คน สพฐ. 

34 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นําการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ 2 คน สสวท. 
35 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศติดตาม ฯ เพศวิถีศึกษา 1 คน สพฐ. 



ที่ โครงการ/หลักสูตรที่เข้าอบรม จํานวน 
(คน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัด
อบรมพัฒนา 

36 ประชุมปฏิบัติการจัดทําข้อมูลอัตรากําลัง 1 คน สพฐ. 
37 ประชุมวิชาการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ 4 คน สพฐ. 
38 ประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์ 1 คน สพฐ. 
39 อบรมการพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสําหรับ

ครูบรรจุใหม ่
4 คน สํานักงาน สกสค. 

40 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

35 คน สพฐ. 

41 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 

149 คน สพฐ. 

42 ประชุมการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
และการมีงานทํา ประจําปีการศึกษา 2562 

1 คน สพฐ. 

43 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ 

2 คน ก.ค.ศ. 

44 ประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวทางสร้างคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 2 คน สพฐ. 
45 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการสร้างเครื่องมือ

ประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1 คน สพฐ. 

46 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 1 คน สพฐ. 
47 โครงการการออกแบบกิจกรรมเชิงบูรณาการเสริมสร้างคณุธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning 

3 คน สพฐ. 

48 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและ
รายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ 

2 คน สพป.สมุทรปราการ เขต 
1 

49 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เขตตรวจราชการที่ 8  

200 คน สพฐ. 

50 งาน “มหกรรมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ตามนโยบายและ
จุดเน้นการศึกษา” รองรับโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก EEC 

1,223 
คน 

สพม. เขต 18 

51 การประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดระยอง 

30 คน สพม. เขต 18 

52 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 235 คน สพม.เขต 18 
53 การอบรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจลูกจ้างประจํา 32 คน สพม. เขต 18 

ฯลฯ 

  



การพฒันาครผูู้ช่วยสู่การเปน็ครูมืออาชพี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้จัดอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมอือาชีพ มี
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ครูผูช่้วยมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ทกัษะ การ
ปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครู
ผู้ช่วยให้เป็นผูม้ีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมืออาชีพ  

3. เพ่ือเสริมสร้างครูผู้ช่วยให้เป็นผู้มีวินัย คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธภาพระหว่างครูผู้ช่วยอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
เข้มแข็ง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เมือ่วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมสีดารีสอรท์ 
จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม คือ ครผูู้ช่วยที่บรรจุ ปีงบประมาณ 2562 จํานวน ........ คน 
บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง  

1. การปฏิบัติหน้าที่อย่างครูมืออาชีพ  

2. วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การทํางานเป็นทีม 

4. การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0  

5. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

  
 

  
  



การอบรมพัฒนาลูกจ้างประจํา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้จัดอบรมพัฒนาลูกจ้างประจํา เพ่ือสร้าง

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์  

1 เพ่ือสร้างระบบความเข้มแข็งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ 

2 เพ่ือส่งเสริมขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของลูกจ้างประจํา 

   
 

  
 


