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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท�าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
พฒันาคณุภาพสถานศกึษาและคุณภาพการเรยีนรู ้โดยใช้กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารอย่างมส่ีวนร่วม รวมทัง้แก้ปัญหา
ได้ตรงตามความต้องการของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบบเครือข่ายพัฒนางานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถ  
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการยกระดับองค์ความรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรในสังกัดทุกระดบั
ของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

2. ส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ให้สามารถใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส�าคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความส�าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอน และการส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน ให้มคีวามรู ้มทีกัษะ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้
จดัท�าโครงการกิจกรรมเพือ่พฒันาด้วยรปูแบบและวธิกีารทีห่ลากหลาย ให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษา มศีกัยภาพ 
ในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  
ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทุกๆ ด้าน เพื่อให้การบริหารงานและปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยมีผลการด�าเนินงานโดดเด่นดังนี้

1. ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ได้แก่

1.1 โครงการพฒันาครรูปูแบบครบวงจรของส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

ความเป็นมา

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร นพ.ธรีะเกยีรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาเกิดข้ึนได้ 
ท่ีห้องเรยีน ต้องพฒันาคร ูต้องลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา ครทุูกคนต้องได้รบัการพฒันาตามทีค่รเูลอืกอย่างถกูต้อง 
ตามบรบิทของสถานศกึษา เพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาผูเ้รยีน ซึง่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้ด�าเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหรือคูปองครูต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการพัฒนาครูทั่วประเทศพร้อมกันแบบตรงถึงครูมุ่งไป 
ที่ห้องเรียน ส่งถึงผู้เรียน และต่อยอดความรู้โดยมีผู้อ�านวยการโรงเรียนสร้างกลุ่มครูที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณ 
ให้กับครูทุกคนไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ ในรูปของการ shopping ความรู้ และเบิกค่าใช้จ่าย 
ตามจรงิผ่านระบบ E-Government ซึง่แบ่งการขบัเคลือ่นออกเป็น 3 ส่วน คอื 1) ส่วนพืน้ที ่: บรูณาการจากห้องเรยีน  
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ผ่านครู ผู้อ�านวยการโรงเรียน และส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2)  ส่วนกลาง : บริหารโครงการโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) และส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา (สถาบันคุรุพัฒนา) และ 3) ส่วนสนับสนุน : หน่วยพัฒนาครูจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งรัฐบาล เอกชน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ที่มีความพร้อมและมีมาตรฐานในการพัฒนาครู มีผู้เชี่ยวชาญ 
ที่หลากหลายและวิทยากรระดับประเทศ ร่วมกันขับเคลื่อนติดตามผลการพัฒนาครูไปถึงห้องเรียน

ผลการด�าเนินงาน

1. การด�าเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีครูที่ลงทะเบียนในระบบ
จ�านวน 355,954 คน มคีรท่ีูลงทะเบียนเลือกหลกัสตูรส�าเรจ็ จ�านวน 279,230 คน จาก 1,207 หลกัสตูร ส่งผลสู่ผูเ้รยีน 
จ�านวนประมาณ 5,575,080 คน

2. หลักสูตรที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากครูที่เข้ารับการอบรม 3 ล�าดับแรก คือ ค่ายครูมืออาชีพ Active  
learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา การอบรม 
เชิงปฏบัิตกิาร 21st Century Skills เทคนิคการสอน ทกัษะการเคลือ่นไหว เบือ้งต้นระดบัการจัดการศกึษา และการจดั 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวจิตศึกษา (Mind Learning) ส�าหรับครูประถมศึกษา

แนวทางการพัฒนา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทหน้าที่ในการรับหลักสูตรที่ผ ่านการรับรอง
จากสถาบันคุรุพัฒนามาประเมินความเหมาะสมใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านความเหมาะสม 
ของค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรม อีกท้ังด�าเนินการจัดท�าระบบลงทะเบียนหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ http://training.
obec.go.th หลังจากนั้นจึงด�าเนินการประเมินและติดตาม 
ผลการด�าเนนิงานของโครงการ ท้ังในรูปแบบการต้ังคณะกรรมการ 
ติดตามผลจากส่วนกลางและการติดตามผลโดยส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับข ้าราชการครูประเมิน 
ความพึงพอใจหลักสูตรผ่านระบบลงทะเบียน และมีการติดตาม
ผลการน�าสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
โดยผู้อ�านวยการโรงเรียน

1.2 The Leader in Me (ผู้น�าในตัวฉัน)

ความเป็นมา

หลักสูตร “ผู้น�าในตัวฉัน” มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้น�า 
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้าง
บคุลากรให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ โดยมรีปูแบบการพฒันา
จากภายในสู่ภายนอก ด้วยการสร้างทัศนคติแบบโปรแอคทีฟ 
ซึ่งการด�าเนินงานตามโครงการมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเสริม
สร้างวสิยัทศัน์ให้กบัครใูนการขบัเคลือ่นโรงเรยีนแห่งผู้น�า เข้าใจ
ความส�าคัญและความต้องการของการสร้างทักษะชีวิตที่จ�าเป็น  
(2) การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และน�าทกัษะความรู ้และเครือ่งมือมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการ 
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PLC (3) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีประสิทธิผล และเพ่ิมพูน
ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัต ิ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เป็นท่ียอมรับของสังคม  
และ (4) เพื่อให้ครูสามารถน�าทักษะการใช้เครื่องมือในหลักสูตร  
“ผู ้น�าในตัวฉัน” มาใช้ในการพัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะชีวิต 
ที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21

ผลการด�าเนินงาน

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้ารับการอบรมจ�านวน 290 คน จ�าแนกเป็น ผู้อ�านวยการสถานศึกษา 
จ�านวน 27 คน และครูจ�านวน 263 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ 7 อุปนิสัย ได้แก่ 1) ต้องเป็น 
ฝ่ายเริ่มต้นท�าก่อน 2) เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 3) ท�าสิ่งท่ีส�าคัญก่อน 4) คิดแบบชนะ - ชนะ 5) เข้าใจผู้อื่น
ก่อนแล้วจึงให้เขาเข้าใจเรา 6) ผนึกพลังประสานความต่าง และ 7) ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ และสามารถปรับ
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สร้างภาวะผู้น�าให้เกิดขึ้น มีความรับผิดชอบ  
รู้จักหน้าที่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในตนเอง ท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีผ่านการอบรมมีความรู้  
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี มีเป้าหมายในการท�างาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติท่ีดี มีระเบียบวินัยและทักษะ
ชีวิตที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21

แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนให้สถานศึกษาน�าหลักการของ 7 อุปนิสัยไปใช้
ในการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน็หลัก 
เพื่อสร้างบุคลากรให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จนเกิดเป็น
ผลลพัธ์ทีย่ัง่ยนื โดยการพฒันาจากภายในสูภ่ายนอก ใช้การสร้าง
ทัศนคติแบบโปรแอคทีฟ เพ่ือสร้างพฤติกรรมที่มีประสิทธิผล
ให้กับครู ด้วยหลักการที่ท�าให้ครูตระหนักถึงอุปสรรคและ 
ข้อจ�ากัดที่ขวางกั้นความส�าเร็จ โดยมุ่งไปยังการสร้างรากฐาน
ความมีประสิทธิผล เพื่อให้ครูเกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ 
ผู้น�าลงไปสู่รายวิชาต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้สถานศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเรียนรู้แบบ PLC 

1.3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน  
ด้วยระบบ TEPE Online 

ความเป็นมา

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (Teachers and 
Educational Personnel Enhancement by Holding Responsibilities and Functional Areas as Majors :  
TEPE) เป็นการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ เน้นการพฒันา โดยการเรยีนรูด้้วยตนเอง (Self-Learning) สามารถเข้าถงึองค์ความรูต่้างๆ ได้ทกุสถานท่ี  
ทุกเวลา (Any Where Any Time) สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและหน่วยงาน
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ผลการด�าเนินงาน

ส� า นักงานคณะกรรมการการศึ กษา ข้ัน พ้ืนฐาน  
เปิดหลักสูตรที่ เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าตามวิทยฐานะ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนด โดยมีผู้เข้ารับ 
การพัฒนาทั้งสิ้น จ�านวน 7,273 คน จ�าแนกเป็นหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งครู ผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ�านวน 5,819 คน ผ่านการพัฒนา จ�านวน 3,218 คน

2. หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ  
ผู้เข้ารับการพัฒนา จ�านวน 1,066 คน ผ่านการพัฒนา จ�านวน  
647 คน

3. หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับ 
การพัฒนา จ�านวน 388 คน ผ่านการพัฒนา จ�านวน 124 คน

แนวทางการพัฒนา

เน้นการพัฒนาโดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งบูรณาการวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกคน ทุกสถานที่ทุกเวลา ครูไม่ทิ้งห้องเรียน ใช้สถานศึกษา 
เป็นฐานในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ และผลการพัฒนาเชื่อมโยงความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิทยฐานะ

1.4 โครงการพัฒนาการนิเทศ 

ความเป็นมา

จากการติดตามผลการด�าเนินงานที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พบว่า ส่วนหนึ่งขาด 
ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร และไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายส�านักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และยทุธศาสตร์ของกระทรวงศกึษาธกิาร รวมถึงศกึษานเิทศก์ ยงัขาดองค์ความรู้  
ด้านการพัฒนาหลักสูตรซึ่งไม่สามารถน�าพาครูในสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดท�าหน่วย
และแผนการเรียนรู้ ดังนั้น ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาการนิเทศ  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมย่อย 3 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ หน่วยศึกษานิเทศก์  
วางกรอบในการด� า เนินงานการนิ เทศแบบบูรณาการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ศึกษานิเทศก์ เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพการนิเทศ จัดท�า
คู่มือแนวทางการนเิทศและสร้างเครือ่งมอืนเิทศตดิตามการนเิทศ 
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แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
ตามนโยบาย ส่วนที ่2 การชีแ้จง ศกึษานเิทศก์ทัว่ประเทศ  
ด้วยระบบ Conference ประชมุปฏบิตักิารผูอ้�านวยการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษา และนิเทศ
ติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบาย 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
ส่วนที่ 3 สรุปผลการติดตามการนิเทศแบบบูรณาการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบาย
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
จัดท�าสรุปรายงานประจ�าปีหน่วยศึกษานิเทศก์ 

ผลการด�าเนินงาน

สถานศึกษาสามารถจัดท�าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แนวทางการพัฒนา

ควรพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
ตามนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ฯ เพื่อให้สามารถนิเทศ ชี้แนะ ให้ค�าปรึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้อย่าง
มีคุณภาพให้เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง

1.5 โครงการพัฒนาครูแกนน�าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

ความเป็นมา

การพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญ
งอกงามของบคุคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความก้าวหน้าทางวชิาการ การสร้างองค์ความรูอ้นัเกดิจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกือ้หนนุ
ให้บคุคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวติ การท่ีจะพฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุภาพตามวตัถปุระสงค์ดังกล่าวต้องอาศยัครผููส้อน 
ทีม่ทีกัษะในการจดัการเรยีนรู ้มเีจตคตต่ิอวชิาชพีครูท่ีดี มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสู์ง เพือ่สร้างนวตักรรมการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนแนวใหม่ในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเตม็ศกัยภาพ โดยเฉพาะการพฒันาการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพราะเป็นภาษากลางของการส่ือสาร
ทั่วโลก ดังน้ัน การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคเน้นการพัฒนาครูให้ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ครูที่ผ่าน 
การอบรม สามารถจดัการเรยีนรูท้�าให้ผูเ้รยีนมผีลการเรยีนภาษาองักฤษสงูขึน้และสามารถใช้ภาษาองักฤษในการศกึษา 
ค้นคว้าหาความรู้ และก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงก�าหนดรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษา
องักฤษ โดยจดัตัง้ศนูย์การอบรมครภูาษาองักฤษระดับภมูภิาค (Boot Camp) จ�านวน 15 ศนูย์ และจัดอบรมครูผู้สอน 
ภาษาอังกฤษ ศูนย์ละ 10 รุ่น รุ่นละ 75 คน กลุ่มเป้าหมายคือครูที่ผ่านการสอบ CEFR และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ที่ไม่มีผลสอบ CEFR แต่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพการสอนของตนเอง เพ่ือยกระดับความสามารถ 
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ทางด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach อย่างเข้มข้น 
จากวิทยากรชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และครูผู้สอน 
ที่ผ่านการอบรมสามารถน�าความรู้ประสบการณ์จากการพัฒนาไปใช้จริงในการสอนภาษาอังกฤษต่อไป

ผลการด�าเนินงาน 

1. ครผููส้อนภาษาองักฤษผูเ้ข้ารับการอบรมเพือ่พัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน จ�านวน 10,215 คน 

2. ครูผู ้ สอนภาษาอั งกฤษมีการ เปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการสอน โดยใช้รูปแบบ Communicative  
Approach และเพิ่มปริมาณการใช้ภาษาอังกฤษในการจัด 
การเรยีนการสอนมากขึน้ ส่งผลให้ผูเ้รยีนสนใจและมเีจตคติท่ีดี 
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

3. ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษที่ผ ่านการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครูแกนน�าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

4. วิทยากรแกนน�า (MT) จ�านวน 43 คน สามารถ
พัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรและปฏิบัติงานประจ�าศูนย์
อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

แนวทางการพัฒนา 

1. จัดอบรมให้กบัครผููส้อนภาษาองักฤษ ทีย่งัไม่ได้รบั 
การอบรมโดยด�าเนินการช่วงปิดภาคเรียนพร้อมกับจัดท�า
หลักสูตรอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ระยะสั้น 5 - 7 วัน) 

2. อบรม ทักษะการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ กับศึกษานิเทศก์ 

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันหรือ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้

4. จัดท�าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
ภาษาองักฤษส�าหรับครผููส้อนภาษาองักฤษ และศกึษานเิทศก์

5. นิเทศ ติดตามครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน�าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp)
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2. ด้านพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 การสร้างแรงจงูใจให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษามขีวญัและก�าลงัใจในการท�างานโครงการครูผูท้รงคณุค่า
แห่งแผ่นดิน

ความเป็นมา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นหน่วยงานท่ีดูแลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาบุคคลที่มี
ส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คือ 
ครผููส้อน ซ่ึงในแต่ละปีงบประมาณมีครทูีเ่กษยีณราชการ
แต่ยังมีความรอบรู้ มีความสามารถมีเทคนิคการสอนที่ดี 
และมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี รวมถึงประสบการณ ์
ในการสอน ฉะนัน้การน�าเอาครทูีส่อนเก่ง สอนด ีทีเ่กษยีณ

อายุราชการไปแล้วกลับมาสอน จึงเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นการประหยัดงบประมาณและลดระยะเวลาในการพัฒนาครู และเพื่อสอดรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการจัดท�าโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โดยสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูสูงที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมาท�าการสอนต่อไปในสถานศึกษา ในสาขาวิชาที่จ�าเป็นและขาดแคลน 
เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าภายในข้อจ�ากัดของงบประมาณและระยะเวลาให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม

ผลการด�าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตราก�าลังให้ส�านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท้ัง 225 
เขต จ�านวน 5,198 อัตรา รวมงบประมาณ จ�านวน 
443,700,000.00 บาท จากการด�าเนินงานส่งผลให ้
สถานศึกษามีครูผู้สอนตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
มีครูที่มีประสบการณ์สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา 

1. จัดสรรอัตราก�าลังให้มีความสมดุลกับการพัฒนาบุคลากรใหม่

2. ก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงาน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนครูเกษียณที่ยังมีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่


