
การด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
----------------------- 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินงานด้านการ พัฒนาบุคลากร 
โดยศึกษาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนา ช่องทางการเข้ารับพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาบุคลากร 
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ และจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเน้นผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดทราบ ประสาน
บุคคลเข้ารับการพัฒนา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสนใจเข้ารับการพัฒนา  
  3. ประชุม/อบรม/พัฒนา/ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
 4. ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒ นาก่อนแต่งตั้ ง  
และด าเนินการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร  
 6. ด าเนินการมอบเกียรติเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และด้านอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท. ศึกษาและวิเคราะห์ 
จุดแข็งจุดอ่อนของ สพท. 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

เสนอผู้บังคับบัญชา 
พิจารณา 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ก ากับ ติดตามการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

แจ้งสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด 
และด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอ่ืน ๆ  

-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาต่าง ๆ 

-ด าเนินการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 



 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบคุลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

เอกสารลําดับที� 2/2565
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ประจาํป� งบประมาณ 2565
สาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศึกษาเพชรบรูณ ์เขต 1



 

 

ค ำน ำ               

     แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้น

และเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น  

    คาดหวังว่า แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับนี้จะเป็นฐานข้อมูลและเครื่องมือ 

ที่มีประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 

 

 

                                   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565   
     

หน้า 1 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

1. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 37    พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  
ข้อ 5  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ

มอบหมาย 



 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565   
     

หน้า 2 
 

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ 7 ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(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 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 
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(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

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

การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ 

การด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือตา่งประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 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 มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

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

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

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

เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

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

ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
                (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                        (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
                        (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
                        (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
                        (ง) ด าเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
                        (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
                        (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
                        (ช) ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
                        (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนากฎหมาย 
                             และงานคดีของรัฐ 
                        (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
                              หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. พื้นที่และอาณาเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  
ใน 3 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโป่ง  มีพ้ืนที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร  
มีประชากร  324,353 คน  มีหมู่บ้าน 424 หมู่บ้าน มีต าบล 31  ต าบล มีองค์การบริหารส่วนต าบล  28 แห่ง  
มีเทศบาลต าบล 9 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง มีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่ออ าเภอหล่มสักและอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต้  ติดต่ออ าเภอหนองไผ่อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอคอนสาร  อ าเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดต่ออ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, อ าเภอบางมูลนาก   

อ าเภอทับคล้อ, อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 

ตาราง 1  แสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พ้ืนที่ 
เมืองเพชรบูรณ์ 17 221 4 15 2,281 
ชนแดน 9 139 4 8 1,137 
วังโป่ง 5 64 2 5 543 

รวม 31 424 10 28 3,961 
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3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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4.ข้อมูลพื้นฐาน 

   4.1ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

โรงเรียนจ าแนกตามระดับการจัดการเรียนการสอน     

อ.1  -  ป.6 13 3 0 16 

อ.2  -  ป.6 26 27 9 62 

ป.1  -  ป.6  3 0 0 3 

อ.1  -  ม.3 5 2 0 7 

อ.2  -  ม.3 18 10 7 35 

ป.1  -  ม.3 2 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 67 42 16 125 

นักเรียน     

นักเรียน 1-120 คน 37 26 7 70 

นักเรียน 121-200 คน 18 10 6 34 

นักเรียน 201-300 คน 6 2 1 9 

นักเรียน 301-500 คน 4 3 1 8 

นักเรียน 501-1,500 คน 1 1 1 3 

นักเรียน 1,501-2,500  คน 1 - - 1 

นักเรียนตั้งแต่ 2,501 คนข้ึนไป - - - - 

รวมทั้งสิ้น 67 42 16 125 

โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)     

จ านวนต่ ากว่า 40 6 5 2 13 

จ านวน  41-60 9 10 4 23 

จ านวน  61-80 9 6 - 15 

จ านวน  81-100 7 2 1 10 

จ านวน 101-120 6 3 - 9 

รวมทั้งสิ้น 37 26 7 70 
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4.2 จ านวนนักเรียนและห้องเรียน  (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 

ระดับการจัดการศึกษา 

อ าเภอ 
รวม 

เมืองเพชรบูรณ ์ ชนแดน วังโป่ง 

นักเรียน 
ห้องเรยี

น 
นักเรียน 

ห้องเรยี
น 

นักเรียน 
ห้องเรยี

น 
นักเรียน ห้องเรยีน 

อนุบาลปีที่ 1 134 18 64 5 0 0 198 23 
อนุบาลปีที่ 2 861 68 445 41 221 16 1527 125 

อนุบาลปีที่ 3 979 69 453 42 22 17 1654 128 

รวมก่อนประถมศึกษา 1974 155 962 88 443 33 3379 276 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1112 75 535 45 239 17 1886 137 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1172 74 532 44 261 17 1965 135 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1330 75 617 45 282 17 2229 137 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1314 75 622 45 276 17 2212 137 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1277 75 578 45 268 17 2123 137 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1244 75 624 45 273 18 2141 138 

รวมประถมศึกษา 7449 449 3508 269 1599 103 12556 821 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 434 23 324 15 143 8 901 46 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 462 23 278 14 138 8 878 45 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 476 26 267 14 142 8 885 48 

รวมมัธยมศึกษา 1372 72 869 43 423 24 2664 139 
รวมท้ังสิ้น 10795 676 5339 400 2465 160 18599 1236 

4.3 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 63 36 12 111 

2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 6 4 1 11 

3. ข้าราชการครู 615 273 143 1031 

4. พนักงานราชการ 24 7 1 32 
5. อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 11 6 3 20 

6. ครูวิทย์/คณิต 7 1 1 9 

7. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  20 20 2 42 
8. ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 60 33 14 107 

9. ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 32 16 4 52 

10. ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 2 14 9 44 

11. ครูผู้ทรงคุณค่า 1 2 0 3 
รวม 841 412 190 1462 
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4.4 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (1 ตุลาคม 2564) 

ต าแหน่ง/กลุ่ม 
ข้าราชการ (คน) พนักงาน 

ราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 
38 ข. 38 ค(1) 38 ค(2) 

1. ผอ.สพป. 1 - - - - - 1 
2. รอง ผอ.สพป. 3 - - - - - 3 
3. กลุ่มอ านวยการ - - 5 - 6 7 18 
4. กลุ่มนโยบายและแผน - - 4 - - 1 5 
5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   

เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 

- - 1 - - 2 3 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและ   
สินทรัพย์ 

- - 9 - - - 9 

7. กลุ่มริหารงานบุคคล - - 7 - - - 7 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร   

ทางการศึกษา 
- - 1 1 - - 2 

9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 17 2 - - - 19 

10. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 8 1 - 1 10 
11. หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 - - - 2 
12. กลุ่มกฎหมายและคดี - - 2 - - - 2 

รวม 4 17 41 2 6 9 81 
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5 คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
นายไท  พานนนท์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
นายสุนัด  บุญสวน 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
นายภพเดชา  บุญศรี 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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6. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

                                    
         นายวลี  มีภู ่     นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์       นางน้อมจิตต์  หนูทอง 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ปฏิบัติหน้าที่ 

      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                                                  
    นางไมตรี  ส าราญรื่น        นายพิน  สงค์ประเสริฐ         นางอารีย์  ค ามาตร 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 
   การเงินและสินทรัพย์          และประเมินผลการจัดการศึกษา              การจัดการศึกษา 
 

                             
              นางทัศนา  จันทร์ลา                      นางน้อมจิตต์  หนูทอง 
    ปฏิบัติหน้าที่          ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู  
               เทคโนโลยีและการสื่อสาร                และบุคลากรทางการศึกษา 
               

                 
นางรัศมี  สุวาชาติ      .นางสาวมาลินี  วงศ์ค าลือ         

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน              ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระหว่าง ปีการศึกษา  2562-2563 

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง 
ภาษาไทย 48.58 55.64 7.06 
ภาษาอังกฤษ 30.75 41.17 10.42 
คณิตศาสตร์ 34.54 29.38 -5.16 
วิทยาศาสตร์ 33.63 38.27 4.64 

รวมเฉลี่ย 36.13 41.12 4.24 
 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระหว่าง  ปีการศึกษา  2562-2563  

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง 
ภาษาไทย 51.03 47.99 -3.04 
ภาษาอังกฤษ 28.01 28.26 0.25 
คณิตศาสตร์ 21.65 19.89 -1.76 
วิทยาศาสตร์ 28.85 26.96 -1.89 

รวมเฉลี่ย 32.39 30.78 -1.61 
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8. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. โครงการพัฒนานวกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ด้วยรูปแบบ Active Learning 
ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ด้วยรูปแบบออนไลน์ จ านวนผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด 291 คน จ านวนผู้ผ่านการอบรม จ านวน 285 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.94 ผู้ผ่านการอบรมสามารถพิมพ์เกียรติบัตร
จากเว็บไซดด์้วยตนเอง 
 

2. ร้อยละของครูมีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 

- จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนทุกระดับชั้น ป.6,ม.3 ตามสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ร้อย
ละ 96.13 

3. ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1 สพท.มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในสังกัดท้ังหมดจ านวน 172 คน (ข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564) จ าแนกเป็น 
1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาท่ีได้รับการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 43 

1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ียังได้ทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) จ านวน 98 คนคิดเป็นร้อยละ 57 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จ านวน 172 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

4. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานครบตามความ
จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทจัดการองค์ความรู้ (KM) ท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และพัฒนาตนเองด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  โดยได้ก าหนดเป็น
จุดเน้นของ สพท.มีปฏิทินการด าเนินงานและติดตามการพัฒนา 
ผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) ได้รับการพัฒนาทุกคน
ทั้งหมดจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 จุดเน้นของนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านคุณภาพ  

ประเด็นที่ 9-13  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ
ความรู้และความช านาญในการจัดการ
เรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ 
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 

 

สพท.จัดท าหลักสูตรออนไลน์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าพัฒนา จ านวน 12 หลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดทั้งหมดจ านวน 1,424 คน ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มี
ทักษะความรู้และความช านาญในการจัดการเรียนการสอน มี
มาตรฐานวิชาชีพ และหรืสมรรถนะของครูยุคใหม่ จ านวน 
1,200 คนคิดเป็นร้อยละ 84.27 
 

ผลการบริการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
( พ.ศ.2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างใน สพท.และสถานศึกษา มี
ผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างใน สพท. จ านวน 1,424 คน ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้น
ไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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9.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

จุดแข็ง (Strength : S) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานเนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
หน่วยงาน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุท ์เป้าหมาย และบริบท
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีกระบวนการวางแผนอย่าง
เป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ระบบพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมยึด
มั่นในระเบียบวินัยของราชการเป็นแบบอย่างที่ดี 

5. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
2. โรงเรียนบางแห่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบวิชาเอก 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการโยกย้าย ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานและสถานศึกษาไม่เพียงพอ รวมทั้งขาดแคลน 
     บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นอัตราจ้างไม่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
โอกาส (Opportunities : O) 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. มีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองต่อ

ความต้องการจ าเป็นของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3. มีวิธีการหรือรูปแบบ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความ

ต้องการจ าเป็น 
4. มีการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนกลยุทธ์สู่สังคมโลกศตวรรษท่ี 21 
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5. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมขาดความร่วมมือและไม่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. บุคลากรขาดความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
3. บุคลากรไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ขาดความกระตือรือร้นและเกิดความเบื่อหน่ายใน

การปฏิบัติงาน 
4. ระยะเวลาการจัดอบรมพัฒนามีผลกระทบต่อการท าให้ครูทิ้งห้องเรียน 
5. งบประมาณในการจัดอบรมน้อยไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถด าเนินการอบรม

ตามท่ีต้องการได้ 
6. การเกิดโรคอุบัติใหม่ ๆ ส่งผลต่อความคล่องตัวในการจัดการอบรม 
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                                                               ส่วนที่ 2 
                                      จุดเน้นในการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ จุดเน้นตามตัวชี้วัด โดยก าหนดจุดเน้น
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการพัฒนาด้าน ICT สามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
การมสี่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

2. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2.1 ครูได้รับการพัฒนาวีการจุดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

2.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 

2.3 ครเูป็นผู้จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกแบบ Active Learning ที่เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2.5 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ตามความพร้อมของโรงเรียน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้าน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการนิเทศภายใน
อย่างต่อเนื่อง ท าให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
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4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เกิดความรักและศรัทธา 

5. องค์กร และองค์คณะบุคคล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โดยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความขาดแคลนและความต้องการของสถานศึกษา โดย
ด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
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ส่วนที่ 3 
  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ที ่     โครงการ/กิจกรรม    ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ สอดคล้องกับ

นโยบาย  
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ความส าเร็จในการขับเคลื่อน
ผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ 
จุดเน้น ของ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

62,200 กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 6 
 

2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละ 100 บุคลากร สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ไปศึกษา
ดูงานได้รับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และวิธี 
การปฏิบัติงานที่ดี 

    3,000 กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ที่ 19 

3 โครงการสร้างเครือข่ายประชา 
สัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 

ร้อยละ 100 บุคลากรที่เข้า
รับการอบรมด้านการประชา 
สัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 
สามารถผลิตข้อมูลข่าวสาร
และสื่อที่มีคุณภาพได้  

    36,100 กลยุทธ์ สพป.ที่ 4 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ที่ 30 

4 โครงการพัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 
Brain Fased Learning by 
Interactive Notebook ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1-3 

ร้อยละ 100 ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป
1-3 ได้รับการพัฒนาทักษะ
การอ่านเขียนภาษาไทยโดย
ใช้กระบวนการ Brain Fased 
Learning by Interactive 
Notebook 
 
 

16,500 กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
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ที ่     โครงการ/กิจกรรม    ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ สอดคล้องกับ
นโยบาย  

5 
 
 

โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือ
อาชีพ 

ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้
ความเข้าใจในโลกกว้างทาง
อาชีพ 

    17,000 
 
 

กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ที่ 9 

6 โครงการพัฒนาปฐมวัย ปี
การศึกษา 2564 

ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่
ผ่านการประเมิน เข้ารับตรา
พระราชทานบ้านวิทยาศาตร์ 
น้อย ประเทศไทย 

   13,240 กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ที่ 10 
 

7 โครงการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
จากศึกษานิเทศก์ 

 108,100 กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ตัวขี้วัดความส าเร็จ
ที่ 21 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

ร้อยละ 80 ของครูผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ 

28,250 กลยุทธ์ สพป.ที่ 4 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ที่ 23 

9 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาด้านภาษา(CEFR) 
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
 

ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนา
โดยใช้ระดับการพัฒนาด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

    14,900 กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ที่ 18 
 

10 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) สู่การ
เปลี่ยนแปลงคเปลี่ยนครูเป็นโค้ช 
(Coach) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 
 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่ครูมีการเปลี่ยนแปลงบาท
บาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” 
 
 
 

    30,700 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ที่ 8 
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หน้า 23 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบระมาณ สอดคล้องกับ
นโยบาย 
 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในศตวรรษท่ี 21 
 
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครูบรรจุใหม่ 
 
 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 - กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

 
 
 
ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วย
บรรจุใหม่ได้รับการอบรม
พัฒนาเชิงปฏิบัติการ
ปฐมนิเทศ 
ร้อยละ 100 ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เชิดชูเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
37,280 
 
 
 
511,200 
 
 
 
 
 
60,760 

กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ที่ 19 

12 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารางวัล ครูดี
ในดวงใจ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS 

ข้าราชการครูได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและ
ก าลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

    - กลยุทธ์ สพป.ที่ 3 
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                            รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการบริหารโครงการ 

4.1 การบริหารโครงการและงบประมาณ 

เพ่ือให้การบริหารโครงการและงบประมาณแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ด าเนินการติดตามและการประเมินโครงการ  โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ  ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแสดงความต้องการการอบรม
พัฒนาตนเองผ่านแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิก  
 2. เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. ผู้ที่รับผิดชอบเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม  ตามตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
 3. ผู้รับผิดชอบน าโครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 บันทึกเข้าสู่ระบบการรายงานระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)   
 4. ผู้รับผิดชอบสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่ตั้งไว้  ทุกครั้งหลังจากที่มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย  พร้อมน าผลการ
ด าเนินงานบันทึกเข้าสู่ระบบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ทุกครั้งหลังจาก
ที่มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย 
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 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตาม              
ในแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ภายในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 พร้อมน ารายงานผล
การด าเนินงานบันทึกเข้าสู่ระบบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ให้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม 
 
3.2 การติดตามและการประเมินโครงการ 
 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้ด าเนินการติดตามและการประเมิน
โครงการ  โดยก าหนดเป้าหมายไว้  ดังนี้ 

  3.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  เพ่ือติดตามและประเมินโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณตามที่ตั้งไว้ทุกครั้งหลังจากท่ีมีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย 
          2) จัดท าเอกสารข้อมูลส าหรับประกอบการรับการตรวจติดตาม ประเมินผลงานทุกครั้งหลังจาก

ที่มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย  จากคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน 1 เล่ม 

พร้อมส าเนา  1 ชุด ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานและประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

   3.2.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 1 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1  เมื่อ
ด าเนินงานตามโครงการเสร็จ 
         2) ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในระบบ eMENSCR     
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การด าเนินการพฒันาบคุลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 













































































 

 

 

 

 

การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 นายก าพล  วันชัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านห้วยไคร้ 255 หมู่ 2  ต าบลน  าร้อน อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 081-2624443 ยังไมไ่ดส้่งผลงาน
ช านาญการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

แบบสรุปรายชื่อผู้ขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
ส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าเดือนมีนาคม 2565

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ





1 นายสุจินดา  บัวสิงค า รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุบาลชนแดน 55/1 หมู่ที ่7 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง 083-5255465 ยังไมไ่ดส้่งผลงาน
ช านาญการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

แบบสรุปรายชื่อผู้ขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ





1 นายวีรพล  ธิกะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุบาลเพชรบูรณ์ 183 หมู่ที ่11 ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า 099-8639185 ยังไมไ่ดส้่งผลงาน
ช านาญการพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120

แบบสรุปรายชื่อผู้ขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ



 

 

 

 

 

การส่งเสริม สนบัสนุน 

การยกย่องเชดิชเูกียรต ิ

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
ที่   ศธ  04043/                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
               เชียงรำย  เขต 1 ถนนสนำมบิน ต ำบลเวียง   
               อ ำเภอเมืองเชียงรำย  57000 
 

                           กรกฎำคม  2565 
 

เรื่อง   กำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำทุกเขตในภำคเหนือ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ปฏิทินกำรคัดเลือกผู้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภำคเหนือ จ ำนวน 1 ฉบับ 
   

  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนนิกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำน
ดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC.AWARDS) ระดับภูมิภำคและระดับชำติ 
ครั้งที่ 11 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 และได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1  
เป็นเจ้ำภำพด ำเนินกำรคัดเลือกในระดับภำคเหนือ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 ในนำมเจ้ำภำพจัดกำรประกวดดังกล่ำว    
จึงขอควำมร่วมมือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตในสังกัดภำคเหนือ ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดของท่ำนทรำบ โดยจัดส่งแบบรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ไม่เกิน 100 หน้ำ 
รวมภำคผนวก (ปกรำยงำนไม่ต้องระบุระดับภำคและระดับชำติ) ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยขอให้อัพโหลดลิงค์ไฟล์
ผลงำนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทำงเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north 
ระหว่ำงวันที่ 4 - 5 สิงหำคม 2565 หำกพ้นก ำหนดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจำรณำและมิให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติมหรือแก้ไข
ใดๆ ทั้งสิ้น รำยละเอียดปรำกฏตำมปฏิทินกำรคัดเลือกที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 
  ทั้งนี้ สำมำรถ download คู่มือ แบบฟอร์มรำยละเอียดค ำชี้แจงอ่ืนๆ ได้ทำงเว็บไซต์รำงวัลทรงคุณค่ำ 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภำคเหนือ จังหวัดเชียงรำย ครั้งที่ 11 ปีกำรศึกษำ 2564   
http://awards64.obecawards.net/obec-north 

 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
              ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โทร. 0 - 5371 – 1410 ต่อ  129 
โทรสำร  0 – 5371 – 3668 

ด่วนที่สุด

http://awards64/


 
 

ปฏิทินการคัดเลือกผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2565 
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ 

วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11  
ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา             
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 
(ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด) 

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ทางเว็บไซต์ 
http://awards64.obecawards.net/obec-north  

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่ง User Name และ Pass Word ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อัพโหลดไฟล์เอกสารผลงานในรูปแบบ
ไฟล์ PDF และส่งลิงค์ไฟล์ผลงานทางเว็บไซต์ http://awards64.obecawards.net/obec-north 

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบไฟล์เอกสารผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการระดับภาคเหนือประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการคัดเลือก  
ทางเว็บไซต ์http://awards64.obecawards.net/obec-north 

วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 
เจ้าภาพระดับภาคเหนือ จัดเตรียมไฟล์เอกสารผลงานและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เสนอขอรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 
เจ้าภาพระดับภาคเหนือ ด าเนินการคัดเลือกผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ไม่มีการน าเสนอผลงาน) 

ภายใน 18 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ 

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 
ตัวแทนระดับภาคเหนือชนะเลิศล าดับที่ 1 – 3 เข้าร่วมประกวดระดับชาติ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ชื่อ-สกุล หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง รหัสกิจกรรม และชื่อสกุลที่ถูกต้อง ผ่านทาง  
E-mail : obec_awards@cri1.go.th 

ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
ผู้เข้าร่วมประกวดระดับชาติ ส่งลิงค ์VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที ทางเว็บไซต์ 
http://awards64.obecawards.net/obec-north 
ใช้ User Name และ Pass word เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน 

ภายใน 26 สิงหาคม 2565 
เจ้าภาพระดับภาคเหนือ รวบรวมไฟล์เอกสารผู้เข้าร่วมประกวดระดับชาติ (ใช้ไฟล์เอกสารชุด
เดียวกับระดับภาค) และการน าเสนอในรูปแบบ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที  
ส่งให้ระดับชาติ 

วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 
ระดับชาติด าเนินการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564  

 

http://awards64.obecawards.net/obec-north
http://awards64.obecawards.net/obec-north


OBEC AWARDS 
ÙøĆĚÜìĊęǰ��

ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2564



�oµ�ª·�µ�µ¦�85 ¦µ�ª´̈

�oµ��¦·®µ¦��́�µ¦�85 ¦µ�ª´̈

�oµ��ª�́�¦¦¤²�206 ¦µ�ª´̈

¼̈��oµ�¥°�Á¥¸É¥¤�8 ¦µ�ª´̈



éšćîüĉßćÖćøǰ85 øćÜüĆú

ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüîøćÜüĆú

1 ÿóå� 2

2 ÿóì� 2

3 ÿëćîýċÖþć 9

4 ñĂ�ÿóì� 2

5 øĂÜǰñĂ�ÿóì� 2

6 ñĂ�ÖúčŠöǰÿóì� 2

7 ýċÖþćîĉđìýÖŤ 2

8 ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćêćööćêøćǰ38 Ùǰ(2) 2

9 ñĂ�ÿëćîýċÖþć 9

10 øĂÜǰñĂ�ÿëćîýċÖþć 7

11 ÙøĎñĎšÿĂî 46

øüöìĆĚÜÿĉĚî 85



éšćîïøĉĀćøÝĆéÖćøǰ85 øćÜüĆú
ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüîøćÜüĆú

1 ÿóå� 2

2 ÿóì� 2

3 ÿëćîýċÖþć 9

4 ñĂ�ÿóì� 2

5 øĂÜǰñĂ�ÿóì� 2

6 ñĂ�ÖúčŠöǰÿóì� 2

7 ýċÖþćîĉđìýÖŤ 2

8 ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćêćööćêøćǰ38 Ùǰ(2) 2

9 ñĂ�ÿëćîýċÖþć 9

10 øĂÜǰñĂ�ÿëćîýċÖþć 7

11 ÙøĎñĎšÿĂî 46

øüöìĆĚÜÿĉĚî 85



éšćîîüĆêÖøøöĄǰ206 øćÜüĆú

1. îüĆêÖøøöĒúąđìÙēîēú÷ĊđóČęĂÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî

ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüîøćÜüĆú

1 ÿóå� 2

2 ÿóì� 2

3 ÿëćîýċÖþć 9

4 ñĂ�ÿóì� 2

5 øĂÜǰñĂ�ÿóì� 2

6 ñĂ�ÖúčŠöǰÿóì� 2

7 ýċÖþćîĉđìýÖŤ 2

8 ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćêćööćêøćǰ38 Ùǰ(2) 2

9 ñĂ�ÿëćîýċÖþć 9

10 øĂÜǰñĂ�ÿëćîýċÖþć 7

11 ÙøĎñĎšÿĂî 66

øüöìĆĚÜÿĉĚî 105



éšćîîüĆêÖøøöĄǰ206 øćÜüĆú

2. ÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšîüĆêÖøøöǰPLC

�¸É ¦µ¥�µ¦ �Îµ�ª�¦µ�ª´̈

1 ÿóì� 2

2 ýċÖþćîĉđìýÖŤ øüöýċÖþćîĉđìýÖŤêšîĒïï 4

3 ÿëćîýċÖþć 4

4 ñĂ�ÿëćîýċÖþć 7

5 øĂÜǰñĂ�ÿëćîýċÖþć 4

6 ÙøĎñĎšÿĂî 7

øüöìĆĚÜÿĉĚî 28

�µ¦�¦³�ª�¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�¡���(OBEC AWARDS) �¦´ Ê��̧É�11



éšćîîüĆêÖøøöĄǰ206 øćÜüĆú

3. ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšìćÜĕÖúñŠćîéćüđìĊ÷öǰ	DLTV)

ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüîøćÜüĆú

1 ÿëćîýċÖþć 6

2 ñĂ�ÿëćîýċÖþć 6

3 øĂÜǰñĂ�ÿëćîýċÖþć 4

4 ÙøĎñĎšÿĂî 7

øüöìĆĚÜÿĉĚî 23

�µ¦�¦³�ª�¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�¡���(OBEC AWARDS) �¦´ Ê��̧É�11



éšćîîüĆêÖøøöĄǰ206 øćÜüĆú

4. ñĎšðäĉïĆêĉÜćîÖćøéĎĒúßŠü÷đĀúČĂîĆÖđøĊ÷î

�¸É ¦µ¥�µ¦ �Îµ�ª�¦µ�ª´̈

1 ÿóì� 2

2 ñĂ�ÿóì� 2

3 øĂÜǰñĂ�ÿóì� 2

4 ñĂ�ÖúčŠöǰ� ĀîŠü÷ǰÿóì� 2

5 ýċÖþćîĉđìýÖŤ 2

6 ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć 2

7 ÿëćîýċÖþć 4

8 ñĂ�ÿëćîýċÖþć 4

9 øĂÜǰñĂ�ÿëćîýċÖþć 2

10 ÙøĎñĎšÿĂî 5

øüöìĆĚÜÿĉĚî 27



éšćîîüĆêÖøøöĄǰ206 øćÜüĆú

5. ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćēøÜđøĊ÷îÿč×õćüą

ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüîøćÜüĆú

1 ÿëćîýċÖþć 6

2 ñĂ�ÿëćîýċÖþć 6

3 øĂÜǰñĂ�ÿëćîýċÖþć 4

4 ÙøĎñĎšÿĂî 7

¦ª¤�´Ê�·Ê� 23

�µ¦�¦³�ª�¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�¡���(OBEC AWARDS) �¦´ Ê��̧É�11



úĎÖÝšćÜ÷Ăéđ÷Ċę÷öǰ8 øćÜüĆú

ìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüîøćÜüĆú

1 ÿóå� 1

2 ÿóì� 2

3 ÿëćîýċÖþć 5

øüöìĆĚÜÿĉĚî 8

�µ¦�¦³�ª�¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�¡���(OBEC AWARDS) �¦´ Ê��̧É�11



ĒÖšĕ×ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšüĉì÷ćýćÿêøŤ

ĒúąđìÙēîēú÷Ċ
Ē÷ÖđðŨî

ÖúčŠöüĉßćüĉì÷ćýćÿêøŤ
ÖúčŠöüĉßćđìÙēîēú÷Ċ

�µ¦�¦³�ª�¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�¡���(OBEC AWARDS) �¦´ Ê��̧É�11



�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r��oµ�ª·�µ�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��o���¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r��oµ�ª·�µ�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥��¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r��oµ�ª·�µ�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r��oµ��¦·®µ¦��́�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��o���¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r��oµ��¦·®µ¦��́�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥��¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r��oµ��¦·®µ¦��́�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r�

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��o���¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r�

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥��¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r�

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

043

055

067

125

137

149

207

219

231

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�Active Teacher ¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r�

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�
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265
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�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧�oµ�ª·�µ�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��o���¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧�oµ�ª·�µ�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥��¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧�oµ�ª·�µ�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧�oµ��¦·®µ¦��́�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��o���¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧�oµ��¦·®µ¦��́�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥��¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧�oµ��¦·®µ¦��́�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��o���¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥��¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

374

375

376

377
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379

380

381
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�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�Active Teacher ¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ��¨»n¤ª·�µÁ��Ã�Ã¨¥�̧

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

383

384
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�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧��oµ�ª·�µ�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��o���¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧��oµ�ª·�µ�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥��¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧��oµ�ª·�µ�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧��oµ��¦·®µ¦��́�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��o���¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧��oµ��¦·®µ¦��́�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥��¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧��oµ��¦·®µ¦��́�µ¦

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́�¦³�¤«¹�¬µ��¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧�

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��o���¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧�

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥��¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧�

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

048

060

072

130

142
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�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

�¦¼�¼o°�¥°�Á¥¸É¥¤�Active Teacher ¦³��́¤�́¥¤«¹�¬µ��¨»n¤µ¦³�µ¦Á¦¥̧�¦¼o�µ¦�µ�°µ�¡̧�

�oµ��ª�́�¦¦¤Â¨³Á��Ã�Ã¨¥Á̧¡ºÉ°�µ¦Á¦¥̧��µ¦°�

262

271
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Â�ª�µ��µ¦��́n��¨�µ��µ¦�¦³�ª��¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�¡���(OBEC AWARDS) 

¦³��́£¼¤·£µ�Â¨³¦³��́�µ�·��¦´ Ê��̧É�11 �¦³�Îµ�̧�µ¦«¹�¬µ�����

¡���««���ÎµÁ�·��µ¦��́Á º̈°��¼o�̧É¤̧�»�¤��́·Á¡ºÉ°Á�È��ª́Â��¦³��́Á��¡ºÊ��̧É

�µ¦�¦³�ª�¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�¡���(OBEC AWARDS) �¦´ Ê��̧É�11

¡���««��¨��³Á�̧¥��¼o�nµ��µ¦��́Á º̈°�Á�È��ª́Â��¦³��́Á��¡ºÊ��̧É�µ¦«¹�¬µ

�nµ��µ��Website �°�Â�n¨³£µ�

¡���««��n��Username Â¨³�Password Ä®o�ª́Â���°�Á��¡ºÊ��̧É

®�oµ ���



Â�ª�µ��µ¦��́n��¨�µ��µ¦�¦³�ª��¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�¡���(OBEC AWARDS) 

¦³��́£¼¤·£µ�Â¨³¦³��́�µ�·��¦´ Ê��̧É�11 �¦³�Îµ�̧�µ¦«¹�¬µ�����

�ª́Â��¦³��́Á��¡ºÊ��̧É°¡́Ã®¨�Å¢¨rÁ°�µ¦Ä�¦¼�Â�� File PDF 

�µ��Website �°�Â�n¨³£µ�
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¡���««���¦ª�°��»�¤��́·Á�ºÊ°��o�Â¨³�¦³�µ«�¨

�µ¦¡·�µ¦�µÁ�ºÊ°��o�

®�oµ ���
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¦³��́£¼¤·£µ�Â¨³¦³��́�µ�·��¦´ Ê��̧É�11 �¦³�Îµ�̧�µ¦«¹�¬µ�����

Á�oµ£µ¡¦³��́£µ��ÎµÁ�·��µ¦��́Á º̈°��(Online) Á¡ºÉ°®µ�ª́Â��¦³��́£µ�

Ã�¥�¦³Á¤·��µ�Å¢¨rÁ°�µ¦ (Å¤n¤̧�µ¦�ÎµÁ�°)
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�ª́Â��¦³��́£µ���́�Îµ VDO Clip �ªµ¤¥µªÅ¤nÁ�·�����µ�̧�n��Link YouTube

Ä®oÁ�oµ£µ¡¦³��́£µ�

®�oµ ���
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�µ¦�¦³�ª�¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�¡���(OBEC AWARDS) �¦´ Ê��̧É�11

¦³��́�µ�·�ÎµÁ�·��µ¦�¦³�ª�¦µ�ª´̈ �¦��»��nµ�(OBEC AWARDS)

Ã�¥¡·�µ¦�µ�File PDF, VDO Clip Â¨³�Video Call ��́�µ¤�� �µ�̧

¡����¦³�µ«�¨�µ¦�¦³�ª�¦³��́�µ�·�µ��Website OBEC AWARDS

Â¨³n��¦³�µ«�nµ��µ��¡���««�

®�oµ ���



ÙčèÿöïĆêĉđïČĚĂÜêšîñĎšđ×šćðøąÖüé

ÙúĉÖìĊęǰLinkĒÖšĕ×ðŘǰ61
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ñĎšöĊÙčèÿöïĆêĉ
ÿćöćøëÿŠÜðøąÖüéĕéšĕöŠđÖĉîǰ2 øć÷Öćø

đßŠîǰðøąđõìïčÙÙúǰĒúąĀîŠü÷Üćîǰ

ĔĀšǰÿóì�ǰđðŨîñĎšîĞćÿŠÜñúÜćîǰ

èǰÿëćîìĊęÝĆéðøąÖüé

øĆïøćÜüĆúßîąđúĉýĔîøąéĆïßćêĉ

ĕéšđóĊ÷Üøć÷ÖćøđéĊ÷ü
vÖćøêøüÝÿĂïÙčèÿöïĆêĉǰÿóì�ǰĒúąǰñĂ�ÿóì�ǰøąéĆïõćÙêøüÝĒúąøĆïøĂÜÙčèÿöïĆêĉ

vÖćøêøüÝÿĂïÙčèÿöïĆêĉǰøĂÜǰñĂ�ÿóì�ǰýî�ǰñĂ�ÖúčŠö�ĀîŠü÷ǰïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰñĂ�ǰøĂÜǰñĂ�ø�ø�ǰÙøĎǰǰǰǰǰ

úĎÖÝšćÜǰÿóì�ǰđðŨîñĎšêøüÝĒúąøĆïøĂÜÙčèÿöïĆêĉ



ĒÖšĕ×ÙčèÿöïĆêĉđïČĚĂÜêšî
ÙĎŠöČĂÖćøðøąđöĉîǰđúŠöǰ�

Āîšćǰ��ǰ�� Ēúąǰ�������

đÖĊę÷üÖĆïñúÖćøìéÿĂïǰNT ĒúąǰO-NET

÷ÖđúĉÖÖćøĔßšÙčèÿöïĆêĉîĊĚ
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ñĎšöĊÙčèÿöïĆêĉ
ÁêĆüĒìîñĎšðøąÖüéÝćÖøąéĆïõćÙǰ

êšĂÜĕéšÙąĒîîǰøšĂ÷úąǰ85 ×ċĚîĕðÁ
ÿŠÜĕððøąÖüéøąéĆïßćêĉǰ3 úĞćéĆïĒøÖǰ

ĀćÖøąéĆïõćÙöĊñĎšđ×šćðøąÖüéĕöŠëċÜǰ3 úĞćéĆïǰĔĀšöĊ

ÿĉìíĉĝđ×šćðøąÖüéĔîøąéĆïßćêĉìčÖúĞćéĆï

øĆïøćÜüĆúßîąđúĉýĔîøąéĆïßćêĉ

ĕéšđóĊ÷Üøć÷ÖćøđéĊ÷ü



đúŠöøć÷ÜćîǰĕöŠđÖĉîǰ100 ĀîšćøüöõćÙñîüÖ

ðÖøć÷ÜćîĕöŠêšĂÜøąïčøąéĆïõćÙ�ßćêĉ

ĔÿŠøĀĆÿÖćøðøąÖüéĔĀšëĎÖêšĂÜ

ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćøĆïøĂÜÿĞćđîćđĂÖÿćøüŠćđðŨîÝøĉÜ
XøąéĆïõćÙÿŠÜñúÜćîĔîøĎðĒïïĕôúŤǰPDF
ĕöŠöĊÖćøîĞćđÿîĂÿŠÜđÞóćąđĂÖÿćøđìŠćîĆĚîǰ

YøąéĆïßćêĉÿŠÜñúÜćîĔîøĎðĒïïĕôúŤǰPDF
	ĔßšđĂÖÿćøßčéđéĊ÷üÖĆïøąéĆïõćÙ
ĒúąöĊÖćøîĞćđÿîĂĔîøĎðĒïïÙúĉðüĊéĉēĂǰ	ĕöŠđÖĉîǰ� îćìĊ




×ĂøĆïøĂÜüŠć×šĂöĎúéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîëĎÖêšĂÜĒúąđðŨîÙüćöÝøĉÜ

úÜßČęĂǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰñĎšøć÷Üćî

	ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ


êĞćĒĀîŠÜǰ

üĆîìĊę���������������������������������������������������

ÖćøêøüÝÿĂïĒúąøĆïøĂÜ×ĂÜÿŠüîøćßÖćøêšîÿĆÜÖĆé

ĕéšêøüÝÿĂïĒúšüøĆïøĂÜüŠć×šĂöĎúëĎÖêšĂÜǰĒúąđðŨîÙüćöÝøĉÜ

úÜßČęĂǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰñĎšøĆïøĂÜ

	ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ


������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć

ÖćøøĆïøĂÜđúŠöøć÷Üćî×ĂÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćìšć÷ÙĞć×Ă

Āöć÷đĀêč
XøĂÜǰñĂ�ø�ø��ÙøĎǰǰǰǰ
�úĎÖÝšćÜ: 

ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćǰÙČĂǰ

ñĂ�ø�ø�

YñĂ�ø�ø�ǰ�
ÿëćîýċÖþć

ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćǰÙČĂǰ

ñĂ�ÿóì�ǰ

ZñĂ�ÿóì�ǰøĆïøĂÜ
êîđĂÜ

[øĂÜǰñĂ�ÿóì��ýî��
ñĂ�ÖúčŠö�ĀîŠü÷�úĎÖÝšćÜǰ

ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćǰÙČĂǰ

ñĂ�ÿóì�ǰǰ



ÙĞćøĆïøĂÜđĂÖÿćø

×šćóđÝšćǰ��������������������������������êĞćĒĀîŠÜǰ������������������������������������������������×ĂøĆïøĂÜüŠćǰÿĞćđîć

đĂÖÿćøìčÖÞïĆïêćöđĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøðøąđöĉî êćöĒïïøć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜêîđĂÜǰ

	Self Report) êćöĂÜÙŤðøąÖĂïĒúąêĆüßĊĚüĆééšćî��������������������������øąéĆï�����������������������ðøąđõìǰ

������������������������������øĀĆÿ����������������������������ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2564 đÿîĂđóČęĂ×ĂøĆïøćÜüĆúìøÜÙčèÙŠćǰ

ÿóå�ǰ	OBEC AWARDS
ǰÙøĆĚÜìĊęǰ�� đðŨî×šĂöĎúðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć×ĂÜÙèąÖøøöÖćøǰñĎšøć÷Üćîĕéš

ÿĞćđîćđĂÖÿćøÝćÖêšîÞïĆïÝøĉÜìčÖðøąÖćø

ÝċÜúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćî

	úÜßČęĂ
ǰ���������������������������������������������

	ǰǰñĎšđÿîĂ×ĂøćÜüĆú 


êĞćĒĀîŠÜ���������������������������������������������

üĆîìĊę�������đéČĂî����������������������ó�ý. ����������
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ÖćøîĞćđÿîĂĔîøąéĆïßćêĉ

�� îćìĊ

ñĎšðøąÖüéîĞćđÿîĂ

ÙúĉðüĊéĉēĂǰ

7 îćìĊ

ÖøøöÖćø

ëćö�êĂïǰ3 îćìĊ
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×šĂÿĆÜđÖê
ÖćøúÜìąđïĊ÷îñĉéßŠĂÜìćÜĕöŠêøÜøąéĆïÖćøðøąÖüéǰ

đßŠîǰúÜìąđïĊ÷îðøąđõìøąéĆïõćÙǰĒêŠĕðúÜĔîøąéĆïßćêĉǰ

ÿóì�ÙüøêøüÝÿĂïēé÷úąđĂĊ÷éÖŠĂîúÜìąđïĊ÷î

ÖćøúÜìąđïĊ÷îúŠćßšćÖüŠćÖĞćĀîé
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