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รายงานการพัฒนาครูและ                          
บุคลากรทางการศึกษา 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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วัตถุประสงค์ 

 
 เพ่ือจัดระบบการรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้เห็นภาพรวมการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  โดยกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

ขอบเขต 
 
 การรายงานนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

หัวข้อการรายงาน 
 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /ส่วนราชการ/ หน่วยงานการศึกษา 
2. ปริมาณงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เป้าหมายและความสำเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

จำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน (จ.18) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 
ประเภท จำนวน (คน) ประเภท จำนวน (คน) 

ผู้อำนวยการ สพท. 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 35 
รองผู้อำนวยการ สพท. 3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 24 
ศึกษานิเทศก์ 12 คร ู 1,777 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 32 ลูกจ้างประจำ 51 
ลูกจ้างประจำ 1 พนักงานราชการ 163 
ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างชั่วคราว  
    

รวม  รวม  
 
 

1.2 จำนวนนักเรียน/ นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  
 

ที ่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 

1 มัธยมศึกษาตอนต้น 17,307  

2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,101  

รวม 31,408  
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2. ปริมาณงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีดังนี้ 

 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
จำนวน 

ครั้ง ราย 
 1. งานฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 

1.1 ชำนาญการพิเศษ 
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1.2 เชี่ยวชาญ 2 3 

รวม 6 11 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา        

  

2.1 การคัดเลือกครเูข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ"       ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 1 1 
     2.2 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส  
           ประจำปี 2563 

1 19 

2.3 การคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) 1 267 
2.4 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ           

"คุรุสดุดี" ปี 2563 
1 2 

     2.5 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา                      
          เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563 

1 1 

     2.6 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563  1 3 
2.7 การสรรหาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น ประจำปี 2563 1 74 
2.8 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค   

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 
1 34 

รวม 8 401 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
3.1 ขออนุญาตศึกษาต่อ 

 
1 

 
3 

     3.2 โครงการ TEPE Online - - 
     4.3 โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา - - 
     4.4 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 - - 

รวม 1 3 
 
3. เป้าหมาย  และความสำเร็จในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    เป้าหมายและความสำเร็จของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีดังนี ้
 1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ        
ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระ ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
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 3. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กำลังใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
          4. ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. สำรวจข้อมูล ความประสงค์ หลักสูตรที่จะนำมาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 2.  จัดทำโครงการ กิจกรรม และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
ในสังกัดทราบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.  จัดทำเกียรติบัตร วุฒิบัติ  ประกาศ เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และเป็นเกียรติประวัติให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการพัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพ 

ผลสำเร็จ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ     

ได้รับประสบการณ์ในการร่วมโครงการ กิจกรรม ต่างๆ และนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงาน   
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ    

ได้รับกำลังใจ จากการยกย่อง เชิดชูเกียรติ รางวัลต่างๆ 
 
4. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประสบปัญหาในการ
บริหารงานเรื่องใดบ้าง และ มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
 

ปัญหา วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข 
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนไม่ให้ความสำคัญกับ
โครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น 

(1)  ผู้ดำเนินโครงการสร้าง
แรงจูงใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

(1) ได้รับการตอบรับที่ดี ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
และเพ่ิมศักยภาพให้แก่ตนเอง 

(2) การประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรม ในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ยกย่อง เชิด
ชูเกียรติ ล่าช้า 

(2) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์
หลายช่องทาง เช่นระบบ AMSS 
กลุ่มไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด กลุ่มไลน์ต่างๆ เป็นต้น 

(2) ผู้ที่สนใจในโครงการได้รับ
ข่าวสารเร็วขึ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 

 
 
5. ข้อเสนอแนะ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 

 (1) ควรมีการสร้างความเข้าใจ แรงกระตุ้น แรงจูงใจ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอด 
 (2)  ควรมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปฏิบัติไปอย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน 

(3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียน ควรจัดประชุม ทำความเข้าใจในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง อย่างต่อเนื่อง 
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ลงชื่อ      

(นางสาวปรียาภรณ์  อุดมเศรษฐ์) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รายงาน 

 
 

 
ลงชื่อ      
         (นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

 
   
        


