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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลและการวิเคราะห์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
เป็นการรายงานสรุปผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งสอดรับการแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีจัดทำขึ้นในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รวมท้ังการวิเคราะห์ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวบรวม
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 1) กลุ่มงานฝึกอบรม  2) 
กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ  และ 3) กลุ่มงานส่งเสริมและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนา รายละเอียดประกอบด้วย  

กลุ่มงานฝึกอบรม   ดำเนินการ ดังนี้ 
1. โครงการอบรม จำนวน 4 โครงการ คือ 1) อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่   ผู้เข้าร่วม

โครงการ จำนวน 4 คน  2)อบรมปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 
คน  3) อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน  2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ทักษะดิจิทัล) ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน   

2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ Digital  จำนวน 10 หลักสูตร 
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  33,269 คน 

3. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 คน และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษา 
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 7 คน 

4. โครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รูปแบบทางไกล ระหว่างสำนักงาเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 กับเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย รวม 9 ครั้ง 

5. การอบรมฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  4 รุ่น รวมนักศึกษา 62 คน 

6. การพัฒนาก่อนแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือน                 
วิทยฐานะ จำนวน 21 ราย 

กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ   
1. การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ ประเภท ข จำนวน 1 ราย รายงานการไป

ศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ จำนวน 4 ราย   
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2. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็น
คณะทำงาน เป็นวิทยากรการอบรม และการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ  
จำนวน 379 คน  

กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนา 
1) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย

การคัดเลือกและการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคัดเลือก 9 รางวัล คือ  1) การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ
รางวัล จำนวน 6 คน ครูผู้สอน จำนวน 12 คน 2) รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “โครงการตามรอยเกียรติยศ
ครูผู้มีอุดมการณ์” ไม่มีผู้เข้ารับการคัดเลือก  3) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ผู้ได้รับรางวัลระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 75 คน  4) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ผู้ได้รับรางวัลระดับจังหวัดราชบุรี 
จำนวน 1 คน  5) การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส จำนวน 49 คน  6) รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 3 คน ระดับสพฐ. จำนวน 1 คน 7) รางวัลคุรุสดุดี  มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 3 คน 
8) รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 19 โรง  9) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ผู้ได้รับโล่
รางวัล จำนวน 9 คน ผู้ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 506 คน   9) บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 
2563  ผู้ได้รับการคัดเลือก  จำนวน 5 คน  10) รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2564  สำนักงาน 
สกสค.  มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 คน 

2) การเป็นเจ้าภาพการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นท่ี
ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Awards) ครั้งท่ี 10 
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก   กิจกรรมท่ีมีการส่งผลงานเข้าประกวดใน
ระดับภาค  จำนวน 260 รายการ  จำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภาค จำนวน 1 ,229 คน  เมื่อ
ตัดสินผลงานแล้วมีผู้ผ่านเข้าประกวดในระดับชาติ จำนวน 323 คน 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กลุ่มงานฝึกอบรม 
 1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะนำส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีหลากหลายช่องทาง เข้ามาใช้ในการฝึกอบรม ประชุม  
สัมมนา หรือกระบวนการพัฒนาอื่นๆ ทุกประเภท เป็นรูปแบบการส่ือสารทางไกล เช่น การใช้แอพพลิเคช่ัน 
Zoom  google meet  Microsoft team หรือส่ือ social media เช่น line group  facbook Live youtube หรือ
การ Live ถ่ายทอดสด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถได้รับความรู้โดยท่ัวถึงกัน 

 2) การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  รูปแบบทางไกล จะต้องเป็นการดำเนินการแบบ Active                   
( Active Training) มีการโต้ตอบสองทาง และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้มีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์ มี
การทำกิจกรรม ร่วมกับวิทยากร และมีการประเมินผลโครงการ เช่นเดียวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 3) การดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา หรือการพัฒนาอื่นๆ จะใช้ทรัพยากรกระดาษให้
น้อยท่ีสุด  โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ให้มากท่ีสุด เพื่อความรวดเร็ว คล่องตัว ประหยัด และ
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สามารถดำเนินการได้ทุกเวลา เช่น การสอบถามความต้องการในการพัฒนา การตอบรับการเข้าอบรม ด้วย 
google form  การแชร์เอกสารและเนื้อหาการบรรยายของวิทยากรทาง google drive  การประเมินผลความ
พึงพอใจทาง google form หรือ QR code เป็นต้น  นอกจากนี้ยังให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทุกคน ได้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำช่องทางการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังกล่าว 

 4) มีการจัดทำหลักสูตรการอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องทุกปี และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยทุกกลุ่มงานร่วมกันจัดทำหลักสูตรและ
แบบทดสอบ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมตามเนื้อหาท่ีกำหนดและทำแบบทดสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ จะได้รับ
วุฒิบัตรผ่านการอบรม  ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ได้เรียนรู้ใน
หลักสูตรท่ีหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์และเกี่ยวกับงานในทุกกลุ่มงาน  และเพื่อเป็นก
การประตุ้นความสนใจของผู้เข้าอบรม จะมีการจัดทำเกียรติบัตรยกย่องให้กับผู้ท่ีมีความมุมานะ ใฝ่เรียนรู้ใน
การพัฒนาตนเอง โดยมอบให้กับผู้ท่ีอบรมทุกหลักสูตร 
  กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 

 1) มีการให้ความรู้และสอดแทรกหลักเกณฑ์ เข้าไปในการประชุม อบรม ปฐมนิเทศต่างๆ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจท่ีชัดเจน และปฏิบัติและระเบียบหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง แม้ในสถานการณ์ท่ีไม่
สามารถไปศึกษาดูงาน การไปทำวิจัย หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศได้   

 2) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษาต่อ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี และเพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพให้สูงขึ้น 

 3) จัดทำทะเบียนคุมการลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น
ปัจจุบัน ด้วยการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
1) ประชาสัมพันธ์รางวัลการคัดเลือกต่างๆ ให้ท่ัวถึง และมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม เช่นช่วงปิด

ภาคเรียน เพื่อให้ให้ผู้สนใจจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
2) ให้เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัลต่างๆ 

โดยให้เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คัดเลือกภายในเครือข่ายเป็นการเบื้องต้น เพื่อเป็นตัวแทนใน
ระดับเครือข่าย เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นท่ีต่อไป  และมีเกียรติบัตรในระดับเครือข่ายให้กับตัวแทน
ของเครือข่ายด้วย 

3) เชิญชวนให้ประธานเครือข่ายช่วยกระตุ้นความสนใจของครูในเครือข่ายท่ีสังกัด และเห็น
ความสำคัญของการเข้ารับคัดเลือกในรางวัลต่างๆ  

4) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ ท่ีเหมาะสม เป็นธรรมไม่มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการคัดเลือกนั้นๆ 

5) จัดพิธีหรือการมอบรางวัล โล่ เกียรติบัตร ท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล 
 



 

 รายงานผลและการวิเคราะห์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ง 
 

คำนำ 

 รายงานผลและการวิเคราะห์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้
ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รวมท้ัง การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการ
พัฒนาท่ีควรจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสารฉบับนี้เนื้อหาประกอบด้วย บทบาทหน้าท่ี
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ยิ่งขึ้นไป 

 

       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต้ังอยู่หมู่ 10 ถนนเสือป่า  ตำบลดอนตะโก 
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ  6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง  อำเภอปากท่อ  อำเภอ
จอมบึง  อำเภอสวนผึ้ง  อำเภอบ้านคา และอำเภอวัดเพลง  มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน  173 โรงเรียน                 
1 สาขา     
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
บทบาทอำนาจหน้าท่ีในการดำเนินงานด้านการศึกษา ดังนี้ 

1. บทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที ่ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ  กระทรวง 
ศึกษาธิการ   และมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไป 
  1.1 จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  1.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื ้นท่ี
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

1.3  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.4  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.5  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ   รวมทั้งทรัพยากรบุคคล   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.10  ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
1.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.12  ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. บทบาท อำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาท อำนาจหน้าท่ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  ดังนี้ 
 2.1 ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
 2.2 ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
 2.4 ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 2.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย
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บทท่ี 2 
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

    เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสรา้ง
ประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่ม จึงต้องดำเนินตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. คำสั่งมอบหมายงาน 

    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาท อำนาจหน้าที่ดำเนินงานฝึกอบรมการ
พัฒนาก่อนแต่งต้ัง  การดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน 
และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การจัดการการพัฒนาหน่วยงาน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติงานในฐานะ  
ผู้มีประสบการณ์และให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งตรวจสอบ 
กำกับ ติดตามและเสนอแนะการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของราชการ  
ท้ังกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยการพัฒนาทั้งระบบ อย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และงาน
อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
    กรณีท่ี ผอ.กลุ่มฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ดังนี้ 
    1. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

1. กลุ่มงานธุรการ 
1.1 - ว่าง -  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มงานธุรการ มอบหมาย

ให้ นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติงานแทน มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.1.1  รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบท่ีกำหนด และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทราบ 
1.1.2  ตรวจสอบหนังสือราชการทางเว็บไซต์ต่างๆ  
1.1.3  ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ระบบงาน  สารบรรณของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
1.1.4  แจ้งเวียนหนังสือราชการให้เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มทราบ 
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1.1.5  ประสานงานกับกลุ่มอื่นในการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ และการขอความ
อนุเคราะห์ต่างๆ 

 
1.1.6  ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื ่องเทคโนโลยี และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ภายใน

สำนักงาน 
1.1.7  ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของกลุ่ม 
1.1.8  จัดประชุม และสรุปรายงานการประชุมภายในกลุ่ม 
1.1.9  จัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
1.1.10 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
1.1.11 งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
1.1.12 นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์  

เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 

2. กลุ่มงานฝึกอบรม 
2.1 นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
2.1.1 สำรวจศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา 
2.1.2 จัดทำแผนงาน โครงการ หลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรมพัฒนา

บุคลากร ทุกตำแหน่ง 
2.1.3 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ Digital Technology  
2.1.4 ดำเนินการฝึกอบรมและประสานงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ทุกตำแหน่ง ท้ังกรณีการพัฒนาก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ตำแหน่ง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ี  การ
ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งการอบรมลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างช่ัวคราว กรณีเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ 

2.1.5 ดำเนินการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วย 
2.1.6 สร ้างเคร ือข ่ายประสานการฝ ึกอบรมกับสถาบ ันการศ ึกษาและ

สถานศึกษา 
2.1.7 ประสานองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษา

ท่ีทำหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ 
2.1.8 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนากอ่น

แต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
2.1.9 งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2.1.10 นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต 

เมื่อบุคคลดังกล่าว ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
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3. กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
3.1 – ว่าง-   ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มงานลาศึกษาต่อ 

ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ  มอบหมายให้ นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติงานแทน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 3.1.1 ดำเน ินการเก ี ่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติ การว ิจัย
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 1) การศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ประเภท ก และ ประเภท ข 
 2) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ 
 3) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
 4) การฝึกอบรมภายในประเทศ 
 5) การคำนวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา 
 6) ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

 3.1.2 ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีมีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ตามความต้องการของตนและหน่วยงานทางการศึกษา 

3.1.3  การคัดเลือกและประสานงานให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ประชุม สัมมนา  
3.1.4  การอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา ไปราชการ ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา 
3.1.5 งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
3.1.6 นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์  

เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 
4. กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.1 นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์   ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

4.1.1 จัดทำหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ กรณีต่างๆ 
4.1.2 ดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติ คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้รับรางวัล 
4.1.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับ

รางวัล 
4.1.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศการได้รับพัฒนา และการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู

เกียรติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้าง ในสังกัด 
4.1.5 งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
4.1.6 นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรุณศรี  สุขนิรนัดร์ 

เมื่อบุคคลดังกล่าว  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
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2. พระราชบัญญัติ  กฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2549  
 2.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่าง
ประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552  
 2.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2555  
 2.4 คำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ 1070/2557  เร ื ่อง มอบอำนาจ              
การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ (เฉพาะกรณีทุนส่วนตัวหรือทุนที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 2.5 แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
 2.7 แนวปฏิบัติการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 2.8 แนวปฏิบัติการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
 2.9 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 2.10 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 2.11 หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งครู 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งเป็น 3 งาน คือ งานฝึกอบรม  งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ และงานยกย่องเชิดชูเกียรติ  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้มีศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมตามตำแหน่ง และมี
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  โดยมีวิธีการดำเนินการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับประเภท
ของงาน  

1. กลุ่มงานฝึกอบรม  มีรูปแบบวิธีการดำเนิการ ดังนี้ 
1.1  การจัดอบรมแบบเผชิญหน้า ( face to face) ได้แก่ การอบรมปฐมนิเทศผู ้อำนวยการ

สถานศึกษาบรรจุใหม่  การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่  การอบรมฝึกประสบการณ์นักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นท่ี 30-31 

1.2  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Active training) ผ่านระบบออนไลน์  ได้แก่ การอบรม
ปฐมนิเทศครูผู ้ช่วย  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ราชบุร ี เขต  1 (ทักษะดิจิทัล) การอบรมฝึก
ประสบการณ์นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง        
รุ่นท่ี 32-33 

1.3  การอบรมโดยใช้สื ่ออิเล็กทรอนิส์ (E-learning) ได้แก่ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ Digital   

1.4  การ PLC ได้แก่ โครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รูปแบบทางไกล   
1.5  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี     

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่  และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่   
1.6  ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานอื่น ได้แก่  การอบรมพัฒนาก่อนแต่งต้ัง

ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารูปแบบออนไลน์ การพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
2. กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ  มีรูปแบบ

วิธีการดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อจากสถาบันอุดมศึกษา 
2.2 การส่งเสริมสนับสนุน และการอนุญาตลาศึกษาต่อทุกประเภท   
2.3 การส่งเสริมสนับสนุน และการอนุญาตไปศึกษาดูงานในและต่างประเทศ 
2.4 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็น

คณะทำงาน เป็นวิทยากรการอบรม และการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ    
3.  กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีรูปแบบวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติโดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ดำเนินการจัดทำโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกขึ้น เพื่อรับรางวัลดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา คือ 
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยดำเนินการดังนี้ 
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3.2 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อส่งเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับ
คัดเลือกในระดับสูงขึ้น เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.3 เป็นเจ้าภาพดำเนินการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  Obec Awards ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก  

3.4 การประชาสัมพันธ์รางวัลและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานอื่น โดยให้ส่งผลงานและเอกสารไปยังหน่วยงานต้นเรื่องโดยตรง  เช่น  รางวัล
พระพฤหัสบดี ของ สำนักงาน สกสค.   รางวัลคุรุสดุดี  รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ของ               
คุรุสภา  รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ของสำนักงานวัฒนธรรม  เป็นต้น  
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บทท่ี 4 
สรุปผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ดำเนินงานตามนโยบาย 
ภารกิจ หน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี ่ยวข้อง  บรรลุ                    
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย และตามกำหนดระยะเวลา  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /
กิจกรรม ต่างๆ ได้ดังนี้ 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
 1. โครงการฝึกอบรม 
  1.1 ขั้นตอน /วิธีการดำเนินงาน 

   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าท่ีในการดำเนินการจัดฝึกอบรม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ในการพัฒนา ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม มีรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ทำการสำรวจ และหาความจำเป็นในการฝึกอบรม หรือการกำหนดความต้องการอบรมพัฒนา  
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือปัจจัยอื่น เช่น  ความต้องการพัฒนาบุคลากรท่ีหน่วยงานได้กำหนดไว้  
การสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร การทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)  จาก
ทักษะที่จำเป็นและตรงกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน  หรือจากสถานการณ์ในสภาวะ
ปัจจุบันที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  เป็นต้น 

2. เมื ่อมีข้อมูลที่มีเหตุผลความจำเป็นในการจัดอบรมแล้ว จึงดำเนินการจัดทำโครงการอบรม 
ประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็นในการจัดฝึกอบรม วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย  วิธีการ
ดำเนินงาน  งบประมาณท่ีใช้  วันและสถานท่ีในการจัดฝึกอบรม  ปัจจัยเส่ียง  ตัวชี้วัดความสำเร็จ   

3. แต่งต้ังคณะกรรมการและจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างหลักสูตรการอบรม  กำหนดรูปแบบ
การฝึกอบรม เนื้อหาในการอบรม  (ทฤษฎี / ปฏิบัติ) กำหนดวิทยากร  กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม / วัน
เวลา สถานที่จัดฝึกอบรม งบประมาณ  กิจกรรมต่างๆ ในการอบรม   การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ถ้ามี)  
วิธีการติดตามและประเมินผล  การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

4. ดำเนินการจัดอบรม ตามแนวทางและรูปแบบวิธีการท่ีได้วางแผนไว้ 
5. สรุป / ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม  แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 
 5.1 การประเมินผลการฝึกอบรมระยะสั้น เป็นการประเมินทันทีหรือในช่วงเวลาหลังสิ้นสุดการ

ฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรม ความรู้ และทักษะท่ีได้รับจาก
การฝึกอบรม 

5.2 การประเมินผลการฝึกอบรมระยะยาว หรือการติดตามผลการฝึกอบรม เป็นการประเมินผล
หลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติงานระยะหนึ่งแล้ว โดยดูจากประสิทธิผลของงานและผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเกิดขึ้น 
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1.2  ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ดำเนินการจัดอบรม จำนวน  4 โครงการ คือ 

1. อบรมปฐมนิเทศบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 
เชิงปริมาณ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรทางการศึกษา 

ตามมาตรา 38 ค (2)  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ คือ บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) ท่ี
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   1 จำนวน 3 คน และปฏิบัติงานโรงเรียน
อนุบาลราชบุรี จำนวน 1 คน   รวม 4 คน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์   
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2)  ท่ีได้รับการอบรมปฐมนิเทศ มีความรู้ความใจ ใน
โครงสร้าง และอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  ได้รับความรู้เรื่องกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีควรรู้  และ
ได้รับขวัญกำลังใจ  จากผู้บริหารหน่วยงาน และวิทยากร 
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2. อบรมปฐมนิเทศผู ้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ และจัดทำข้อตกลงเพื ่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ดำเนินการอบรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู ้อำนวยการ

สถานศึกษาที่บรรจุในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 14 คน  ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
หิรัญญิการ์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

เชิงคุณภาพ 

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ได้รับการทำข้อตกลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี  

2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง บทบาทหน้าท่ีและภาระงาน
ในการบริหารสถานศึกษา และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

3. อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย   
เชิงปริมาณ 
ดำเนินการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย รูปแบบทางไกล ผ่านแอพพลิเคชั่น  google meet  เป็น

เวลา 1 วัน ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2564  ผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ คือ ครูผู้ช่วย ท่ีบรรจุต้ังแต่ วันท่ี 20 
สิงหาคม - 1 ธันวาคม  2563  จำนวน  70 คน   

เชิงคุณภาพ 
ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม -1 ธันวาคม  2563  ได้รับความรู้ใน

เรื่องศาสตร์พระราชา , วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  , การจัดการเรียนการสอน ,
การบริหารจัดการชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  PLC และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ภาษา โดยสามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากการปฐมนิเทศ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

  

 



รายงานผลและการวิเคราะห์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    12 

4. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
(ทักษะดิจิทัล)  

เชิงปริมาณ 
ดำเนินการอบรมผ่านแอพพลิเคชั่น google meet  เป็นเวลา 1 วัน  ในวันที่ 27 กันยายน 

2564 มีผู้เข้าร่วมอบรม คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
จำนวน 64 คน 

เชิงคุณภาพ  
บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 

ได้รับการพัฒนาและมีทักษะในด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้เช่น การสร้าง url link การสร้าง Qr code การสร้างและใช้งาน Google doc  Google 
sheet  และสามารถกำหนดการประชุมทางไกลโดยแอพพลิเคช่ัน google meet ได้ 
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 2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ Digital   
  2.1 ขั้นตอน /วิธีการดำเนินงาน 

1. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รูปแบบ Digital  โดยร่วมกับทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1  พัฒนาหลักสูตรการอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) จำนวน 15 หลักสูตร 
เผยแพร่หลักสูตรการอบรมและทำแบบทดสอบ ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต  1  (www.ratchaburi1.org)  แต่ละหลักสูตรประกอบด้วย บทนำ เนื้อหาความรู้ และแบบทดสอบ  

การพัฒนาหลักสูตรการอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) จำนวน 15 
หลักสูตร  ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนรวม 
1.2 หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
1.3 หลักสูตรการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.4 หลักสูตรการใช้งาน SchoolMISS 
1.5 หลักสูตรการทดสอบสมรรถภาพทางกายในโรงเรียน 
1.6 หลักสูตร English For Communication 
1.7 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย 
1.8 หลักสูตรการใช้รถราชการ 
1.9 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 
1.10 หลักสูตรทักษะในสังคมยุควิถีใหม่ New Normal 
1.11 หลักสูตร Digital Literacy Curriculum 
1.12 หลักสูตรการบริหารงานลูกเสือ 
1.13 หลักสูตรการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 1.14 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ 
1.15 หลักสูตรการบริหารงบประมาณ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
ผู้สนใจทั่วไปได้ทราบ และเข้าอบรมออนไลน์  โดยให้ศึกษาจากเนื้อหาของหลักสูตร และทำแบบทดสอบเมื่อ
ศึกษาเนื้อหาเสร็จส้ินแล้ว  ผู้ท่ีทำแบบทดสอบผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมทันที
ทางอีเมล์ 

3. จัดทำเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ที่อบรมครบทั้ง 15 หลักสูตร โดยให้จัดส่งสำเนา
วุฒิบัตรผ่านการอบรมทั้ง 15 หลักสูตรมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเกียรติบัตรส่งให้เป็นขวัญและกำลังใจในความมุมานะและใฝ่เรียนรู้ 
 2.2 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
  เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู ้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมออนไลน์ 
จำนวน 15 หลักสูตร  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fiep%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDYlEZTbc848herZckgQpeav9KcQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fsupervision%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIESKWW9jFIswnMz4SL_RjwEIWVw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fqualityschool%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrqbUOwCFfQtgCZNEjqlqotRsCkg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fobec.moe.go.th%2Fkhamron-supervisor-ratchaburi1%2Fschool-mis&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUt-V5z_OOrOZn-KS2zr8hbLxOQg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fhealth%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwnvYX8J5y5hVWXfoBa6iPC7eKiw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fenglish%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqjINCM8Wleg1maxas_TEwYnfnTQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Flaw%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyaQcMxY73zU5dcKIhFv7VoCN95A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fcar%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpzix3LL7WscxxEe7OkcVHXOmg1g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fteacher%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvM18r7T9Wr7Woks6akwXIogu3jA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fdevelop1%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsgIa8vifX9fxJyGTTlX79E3k0hA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fdigital-literacy-curricurum%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYIZi2hCUU9MXWTd7z95A54OsFjw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fscout%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7BfU8Qv6R780PW3HoOaUHKp4DNw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fsupplier%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKppXIRw6Q077URpZ02qKamLMLIw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Ffinance1%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGR3oFmku2QPU0cljQA7MQN6L6PKQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fbudget%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEDu7K8WVuhl4FIH85Q7IeAEoVlQ
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หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนรวม  ผู้ผ่านการอบรม 
จำนวน 3,164 คน 
 

หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวั  ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  2,028  
คน 

หลักสูตรการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  2,607 คน 
 

 

หลักสูตรการใช้งาน SchoolMISS   
ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  1,321 คน 
 

 

หลักสูตรการทดสอบสมรรถภาพ                
ทางกายในโรงเรียน  ผู้ผ่านการอบรม 
จำนวน  2,154 คน 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fiep%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDYlEZTbc848herZckgQpeav9KcQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fsupervision%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIESKWW9jFIswnMz4SL_RjwEIWVw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fsupervision%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIESKWW9jFIswnMz4SL_RjwEIWVw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fqualityschool%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrqbUOwCFfQtgCZNEjqlqotRsCkg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fobec.moe.go.th%2Fkhamron-supervisor-ratchaburi1%2Fschool-mis&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUt-V5z_OOrOZn-KS2zr8hbLxOQg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fhealth%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwnvYX8J5y5hVWXfoBa6iPC7eKiw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fhealth%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwnvYX8J5y5hVWXfoBa6iPC7eKiw
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หลักสูตร English For 
Communication  ผู้ผ่านการอบรม 
จำนวน 2,790 คน 

 

หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย  ผู้ผ่านการอบรม 
จำนวน  2,293 คน 

 

หลักสูตรการใช้รถราชการ  ผู้ผ่านการอบรม 
จำนวน  1,817 คน 
 

 

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ครูผู้ช่วย  ผ่านการอบรม จำนวน  
2,064 คน 
 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fenglish%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqjINCM8Wleg1maxas_TEwYnfnTQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fenglish%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqjINCM8Wleg1maxas_TEwYnfnTQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Flaw%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyaQcMxY73zU5dcKIhFv7VoCN95A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fcar%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpzix3LL7WscxxEe7OkcVHXOmg1g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fteacher%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvM18r7T9Wr7Woks6akwXIogu3jA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fteacher%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvM18r7T9Wr7Woks6akwXIogu3jA
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หลักสูตรทักษะในสังคมยุควิถีใหม่ New Normal   

ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  2,416 คน 

 

หลักสูตร Digital Literacy Curriculum   

ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  2,058 คน 

 

หลักสูตรการบริหารงานลูกเสือ   

ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  2,614 คน 

 

หลักสูตรการตรวจสอบพัสดุประจำปี  

ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  2,350 คน 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fdevelop1%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsgIa8vifX9fxJyGTTlX79E3k0hA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fdigital-literacy-curricurum%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYIZi2hCUU9MXWTd7z95A54OsFjw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fscout%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7BfU8Qv6R780PW3HoOaUHKp4DNw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fsupplier%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKppXIRw6Q077URpZ02qKamLMLIw
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  เชิงคุณภาพ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจท่ัวไป ท่ีได้รับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรๆ นั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม  

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ            
ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  1,620 คน 

 

หลักสูตรการบริหารงบประมาณ   

ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  1,973 คน 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Ffinance1%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGR3oFmku2QPU0cljQA7MQN6L6PKQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fbudget%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEDu7K8WVuhl4FIH85Q7IeAEoVlQ
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3. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  3.1 ข้ันตอน / วิธีดำเนินการ 
  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื ่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีรูปแบบการดำเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ 1 ) การให้คำปรึกษา (Coaching) 
2) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ดังนี้ 
  1. การให้คำปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   1) แต่งตั ้งคณะกรรมการที ่ปรึกษา (Coaching) ประกอบด้วย ผู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นประธาน  ผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบริหารสถานศึกษา 
เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับมีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(อาจแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วยเลขานุการ) 
    2) กำหนดปฏิทินการออกให้คำปรึกษา ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 ครั้ง 
ในระยะเวลา 1 ปี 
    3) คณะกรรมการให้คำปรึกษา  ออกให้คำปรึกษาตามปฏิทินท่ีกำหนดไว้ 
    4) สรุปการให้คำปรึกษา เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ  
  2. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  เพ ื ่อพ ัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
   1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประธาน  ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ท่ี
มีความเชี่ยวชาญในด้านบริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับมี
ผลงานเชิงประจักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
   2) กำหนดปฏิทินการประเมินสัมฤทธิผล ณ สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง   (6 
เดือน ต่อ  1 ครั้ง) 
   3) คณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผล ณ สถานศึกษาที ่ปฏิบัติงาน ตาม
องค์ประกอบการประเมินท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  2 ครั้ง ทุก 6 เดือน  หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรก ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี และเมื่อครบ 6 เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งท่ี 2  หากผลการประเมินรวม 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป  หากผลการประเมินรวมท้ัง 2 ครั้งไม่
ผ่านเกณฑ์ จะส่ังย้ายและแต่งต้ังให้ผู้รับการประเมินรายนั้นไปดำรงตำแหน่งเดิมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
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  4) สรุปคะแนนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ประกาศผลคะแนนการ
ประเมิน และจัดทำเกียรติบัตร แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี  
 3.2  ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 14 ราย ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  รอบที่ 1 โดยผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลฯ ท้ัง 14 ราย   

2. คณะกรรมการให้คำปรึกษา จำนวน 12 คน แบ่งเป็น 3 คณะ ให้คำปรึกษา 2 ครั้ง ในรอบ 
6 เดือน 

3. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล แบ่งเป็น 3 คณะ จำนวน 7 คน  ทำการประเมิน 1 ครั้ง 
(รอบ 6 เดือน)  โดยมีตัวชี้วัดในการให้คำปรึกษาและการประเมิน มี 3 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารงานวิชาการ 
1.2 การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
1.3 การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และการพัฒนาทางวิชาชีพ 
1.4 การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและ

ชุมชน 
2. ผลการดำเน ินการตามนโยบายกระทรวงศ ึกษาธ ิการ และหร ือสำน ักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ผลงานท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 เชิงคุณภาพ  
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ สามารถนำประสบการณ์และความรู้ ท่ีได้รับจากการให้

คำปรึกษา ไปใช้ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ  
2. ผู ้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่  ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลฯ  และนำข้อดีและ

ข้อบกพร่องท่ีพบในการประเมินไปพัฒนาในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
3. คณะกรรมการที ่ปร ึกษา  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลมี โอกาสแลกเปล ี ่ยน

ประสบการณ์การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ 
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4. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง             
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  4.1 ขั้นตอน /วิธีการดำเนินงาน 
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง               
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เป็นประธาน  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารสถานศึกษา  หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านบริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับมีผลงานเชิงประจักษ์ เป็น
กรรมการและเลขานุการ  
 2. กำหนดปฏิทินการประเมินสัมฤทธิผล ณ สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง   (6 เดือน ต่อ                    
1 ครั้ง) 
 3. คณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผล ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบการ
ประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด  2 ครั้ง ทุก 6 เดือน  หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ผู้
ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
และเมื่อครบ 6 เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ 2  หากผลการประเมินรวม 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป  หากผลการประเมินรวมท้ัง 2 ครั้งไม่ผ่าน
เกณฑ์ จะส่ังย้ายและแต่งต้ังให้ผู้รับการประเมินรายนั้นไปดำรงตำแหน่งเดิมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
 4. สรุปคะแนนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ประกาศผลคะแนนการประเมิน 
และจัดทำเกียรติบัตร แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อ
พัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี  

4.2  ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 7 ราย ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  โดยผ่านการประเมินสัมฤทธิผลฯ ใน
ระดับดีเด่น ท้ัง 7 ราย   

2. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล แบ่งเป็น 3 คณะ จำนวน 7 คน  ทำการประเมิน 2 ครั้ง 
ในระยะเวลา 1 ปี   โดยมีตัวชี้วัดในการให้คำปรึกษาและการประเมิน มี 3 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารงานวิชาการ 
1.2 การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
1.3 การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และ                

การพัฒนาทางวิชาชีพ 
1.4 การบริหารงานท่ัวไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
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2. ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ผลงานท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ  

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลฯ  สามารถนำประสบการณ์
และความรู้ ท่ีได้รับจากการให้คำปรึกษา ไปใช้ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ    และนำ
ข้อดีและข้อบกพร่องท่ีพบในการประเมินไปพัฒนาในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
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5.  การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รูปแบบทางไกล 
5.1 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รูปแบบทางไกล  เป็นการดำเนินการเพื่อให้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์  ได้พบกับผู้บริหารสถานศึกษา โดยนำปัญหาท่ีพบในสถานศึกษา และ
ได้มีการ PLC สรุปประเด็นของแต่ละโรงเรียนมานำเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ร่วมกันคิดวิเคราะห์ และ
หารูปแบบแนวทางการแก้ไขหรือป้องกัน ท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

1. กำหนดปัญหาที ่ควรเร ่งแก้ไข และพัฒนา  โดยว ิเคราะห์จากนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และสำรวจประเด็นที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา  
สถานการณ์ท่ีเป็นประเด็นสำคัญปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19   

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กำหนดการ PLC ในหัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19   

3. จัดทำรูปแบบ และหัวข้อการ PLC  ให้กับทุกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการ PLC เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งจะได้วิธีการและข้อสรุปท่ีชัดเจน เป็นแบบเดียวกัน 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดปฏิทิน ในการ PLC 
รูปแบบทางไกล โดยผ่านแอพพลิเคชั ่น Google meet ไปยังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั ้ง 9 
เครือข่าย โดยกำหนดทุกสัปดาห์ละ 1 เครือข่ายในทุกวันศุกร์ ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 รวม 9 
ครั้ง  

5.  การเตรียมการของโรงเรียน ให้ครูทุกคนในโรงเรียนร่วมกันทำ  PLC ในหัวข้อท่ีได้รับ  และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำข้อสรุปท่ีได้จากการ PLC มาประชุม PLC ทางไกล ร่วมกันระหว่างสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต  1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  ผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง  ร่วม PLC กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6. นำผลสรุปท่ีได้ PLC จากทุกโรงเรียน ทุกเครือข่าย มาสรุปเป็นภาพรวมในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ แก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อไป 
 

 5.2 ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูทุกคนได้ทำ PLC ในโรงเรียน  รวม 1,767 คน 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ PLC กับเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต  1  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1   ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารสถานศึกษา  รวม 199 คน 
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เชิงคุณภาพ  
 ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  เช่น 

1. มีการออกแบบกิจกรรมโดยจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างรูปแบบ On Hand 
และ On  Demand ควบคู่กันไป และในขณะนี้บางชั้นเรียนได้ทำการสำรวจเตรียมความพร้อมสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ On line ซึ่งได้ผลตอบรับท่ีดี แต่จากปัญหาข้างต้น ทำให้บางช้ันเรียนยังไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบ On line ได้ 100% ทางโรงเรียนไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องเรียน On line ทุกคน 
ซึ่งทางโรงเรียนคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนเป็นหลัก  

2. ส่งคลิปอธิบายบทเรียน และคลิปความรู้ ให้นักเรียนบางกลุ่มที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
ผ่านช่องทางไลน์ และเฟสบุ๊ค  

3. ออกแบบใบงานและแบบฝึกหัด ให้เป็นชุดกิจกรรมเสริมทักษะแบบบูรณาการทุกรายวิชา 
4. ในระดับช้ันประถมต้น เน้นใบงานท่ีเสริมทักษะการอ่านเขียน 
5. การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด On line โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะการสื่อสารสองทางโดยใช้เครื ่องมือต่าง ๆ ได้แก่ Zoom Meeting,  
Vroom Line,  Facebook ตามการนัดหมาย  ซึ่งครูจะมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนตามรูปแบบ
การกำหนดเวลาเรียนใน  ครูติดตามการรับ-ส่งงานของนักเรียนทางระบบออนไลน์ และช่องทางการสื่อสาร
ตามการนัดหมาย  ครูผู้สอนมีการวางแผนร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนเรียนของนักเรียน  และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน เช่น  นอนต่ืนสาย  ไม่ทำงานส่ง เป็นต้น 

6. กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา  2019 (COVID – 19) และส่ือสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)  เนื้อหา
มาก จำเป็นต้องใช้เวลาในการสอนเยอะ เพื่อสอนให้ครบด้วย  จึงจำเป็นต้องปรับหลักสูตรให้กระชับ ควบคู่ไป
กับการลำดับความสำคัญ รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัด  เช่น  ตัวชี้วัดไหนท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ว่าเด็กต้องรู้  ตัวชี้วัด
ไหนท่ีเด็กควรรู้  ตัวอย่างเช่น  นำทักษะและความจำเป็นแต่ละช่วงวัยของเด็กมาดู และให้ครูนำไปวางแผนการ
สอนใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการส่ือสารกับผู้ปกครอง เพื่อให้เข้าใจหลักสูตรเปล่ียนแปลงไป 

7. ออกแบบการเรียนรู้ และมีแผนที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  ครูจะต้องเตรียม
ความพร้อมในการสอนแบบใหม่ วิธีการออกแบบการเรียน ซึ่งจะทำให้บูรณาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ตัวอย่าง เช่น  ครูออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ หน่วยละ  2 สัปดาห์ โดยครูจัดกลุ่มตัวชี้วัดให้เป็นหน่วยเรียนรู้ และให้ครูสามารถออกแบบแต่ละหน่วย
ให้เรียงร้อยกันอย่างเป็นระบบ หรือท้ังเทอม นักเรียนก็จะสามารถพัฒนาตนเอง ตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งครู
ต้องออกแบบพัฒนาผู้เรียน ให้มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต 

8. ยกระดับการประเมินพัฒนา เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ครูและนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันลดลง ทำให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มท่ี อาจจะทำให้ไม่รู้ปัญหาของ
นักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาและการคำนวณ  ครูประเมินโดย ครูใช้การประเมินโดยเด็กเอง 
คือ ให้เด็กได้ Feed Back โดยให้เด็กย้อนคิดถึงกระบวนการของตนเอง โดยผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินด้วย 
 9. ครอบครัวในบางพื้นท่ี ผู้ปกครองยังไม่สามารถช่วยจัดการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยข้อจำกัด เช่น 
ไม่มีเวลามากพอ หรือเด็กบางคนอยู่กับ ปู่ย่าตายาย ซึ่งไม่สามารถทำความเข้าใจกับเครื่องมือ (ใบงาน) ช่วยใน
การเรียนรู้ และในสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ทุกครอบครัวมีความเครียด การออกแบบ
กิจกรรมที่แก้ปัญหา การประสานงาน หรือ สั่งงานจากโรงเรียน จำเป็นต้องมีการประสานงาน หรือสั่งงานให้
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เด็ก จำเป็นต้องวางแผนอย่างชัดเจน ไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองมากเกินไป (ครูประจำชั้นจะมี  
Time Line  ของนักเรียนทุกคน) และทำปฏิทินการจัดการเรียนการสอนตามความแตกต่างกันของเด็กแต่ละ
คน) 
 10.รายวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทดลอง การปลูกผัก การเล่นกีฬา ฯลฯ  รวมท้ัง
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  ก็ออกแบบกิจกรรม ออกแบบใบงาน  ครูออกแบบ
กิจกรรมท่ีไม่ต้องใช้การทดลอง แต่ออกแบบให้เป็นกิจกรรมท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองตามการใช้ชีวิตประจำวัน  เช่น 
ว.1.2  ระบุว่าพืชต้องการน้ำและแสง เพื่อการเจริญเติบโต  เราก็ให้เด็กไปเฝ้าสังเกตต้นไม้ที่บ้านของตนเอง 
และจดบันทึกการเจริญเติบโต และเขียนรายงานเป็นรูปภาพก็ได้ / วิชาพลศึกษา ใบงานคือให้เด็กๆ ได้ออก
กำลังกายท่ีบ้าน หรือเล่นท่ีบ้านแล้วให้ผู้ปกครองลงช่ือรับรองว่าเด็กได้ปฏิบัติจริงๆ  วิชางานบ้าน ก็ออกแบบใบ
งานให้เด็กช่วยทำงานท่ีบ้าน ล้างจาน ช่วยทำกับข้าว ซักผ้า และให้ผู้ปกครองลงช่ือรับรองว่าเด็กได้ปฏิบัติจริงๆ   
วิชาเกษตร ก็ให้เด็กปลูกพืช เช่น กระเพรา พริก มะละกอ ฯลฯ ให้เด็กได้ดูแลเอาใจใส่ และจดบันทึกการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ 

11. ดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เช่น จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง มีไลน์ของแต่ละช้ันเรียน              
จะเข้าไปพูดคุย ติดตามผู้ปกครองในไลน์ และโทรศัพท์เป็นการส่วนตัว  รวมทั้งการเข้าไปเยี่ยมผู้ปกครองท่ีบ้าน
ตาม Time Line  ที่ครูประจำชั้น จัดทำให้กับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ตระหนักว่าการ
เรียนท่ีบ้านไม่ใช่การปิดเทอม และไม่ใช่การทำการบ้าน หรือแค่การทำใบงานเท่านั้น แต่คือ การเรียนรู้ของเด็ก                
อย่างต่อเนื่อง 
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6. การอบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา 
  6.1 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการฝึกประสบการณ์ และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 30-31 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และรุ่นท่ี 32-33 ในเดือนกันยายน 
2564 โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึง รายละเอียด ข้อมูล 
จำนวนนักศึกษา ในการจัดการฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 ประชุม รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อช้ีแจงแนวปฏิบัติและ
จัดทำหลักสูตรการอบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีคุรุสภากำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง  

3. กำหนดกรอบการบรรยายให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ประกอบด้วย   
3.1  ทดสอบ Pre-test 
3.2  วิสัยทัศน์กลุ่ม 
3.3  พันธกิจของกลุ่ม 
3.4  เป้าประสงค์ 
3.5  กระบวนการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์กลุ่ม  (โมเดล) 
3.6  บทบาทหน้าท่ี / ภาระงานของกลุ่ม 
3.7  การฝึกปฏิบัติ /ทำช้ินงาน   
3.8  งานท่ีให้ นศ.ป.โท  ปฏิบัติ (งานเด่ียว หรือ งานกลุ่ม) 
3.9  สรุปองค์ความรู้ (งานเด่ียว) 
3.10 ทดสอบ Post-test 

4. กำหนดให้ทุกกลุ่ม/หน่วย จัดทำรายละเอียดเพื่อนำมาจัดทำเป็นหลักสูตรการอบรมฝึก
ประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  โดยรายละเอียดของแต่ละกลุ่มประกอบด้วย  
วัตถุประสงค์การบรรยาย  เนื้อหา  การวัดและประเมินผล  และวิทยากร   

5. จัดตารางการอบรมฝึกประสบการณ์ และประสานงานทุกกลุ่ม/หน่วย เตรียมการบรรยาย
ให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการ และรายละเอียดอื่นตามกรอบการบรรยายท่ีกำหนดไว้ 

6. ดำเนินการอบรมฝึกประสบการณ์ตามตารางท่ีกำหนด ในวันเสาร์-อาทิตย์ รวมระยะเวลา 
6 วัน  

6.1 นักศึกษาปริญญาโท รุ่นท่ี 30-31  อบรมฝึกประสบการณ์แบบ Face to Face 
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6.2 นักศึกษาปริญญาโท รุ ่นที ่ 32-33 อบรมฝึกประสบการณ์แบบทางไกล ผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Google meet เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 

7. นักศึกษาปริญญาโท สรุปองค์ความรู้ และสรุปช้ินงานท่ีต้องปฏิบัติ  ระยะเวลา 2 วัน 
8. สรุปผลการอบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา 

 6.2 ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1. อบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นท่ี 30-31  จำนวน 31 คน  ในวันท่ี 7 ,8 ,14, 
15, 21, 22, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

2. อบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นท่ี 32-33  จำนวน 31 คน  ในวันท่ี 4, 5, 11, 
12, 18, 19, 25 และ 26 กันยายน 2564  ผ่านแอพพลิเคช่ัน Google meet 

เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 อย่างถูกต้อง 

2. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   ได้
เร ียนรู้และฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานทีเกี ่ยวกับภารกิจของกลุ ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
ผ่านหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ตามท่ีคุรุสภากำหนด 

4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในกลุ่มงาน ได้ฝึกทักษะการเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้แก่นักศกึษา 
และเป็นพี่เล้ียงในการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการสรุปองค์ความรู้ และสรุปช้ินงาน 
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7. การอบรมพัฒนาก่อนแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อน         
วิทยฐานะ 

7.1 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
พ.ศ. 2547 มาตรฐาน 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั ้งให้             
ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ในวันท่ี
ยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนา  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน          
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและเชี่ยวชาญ โดยการดำเนินการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปเข้าร่วมโครงการมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหน่วยพัฒนา ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
ให้ผู้สนใจท่ัวไป และกำหนดระยะเวลาการสมัครเข้ารับโครงการอย่างชัดเจน  

 1.1 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนา ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
พัฒนาก่อนแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั ้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทราบ 

 1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับหนังสือประชาสัมพันธ์การประกาศ
เปิดหลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั ้งให้มีและเลื ่อน                   
วิทยฐานะ จากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนา โดยดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
การอบรม ระยะเวลา สถานท่ี กำหนดวันรับสมัคร วิธีการสมัคร และการชำระเงินค่าลงทะเบียน 

 1.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรการพัฒนาฯ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ แจ้งรายช่ือให้สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยจัดส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนต้นสังกัดและเอกสารประกอบ       
การพิจารณา ดังนี้   

  1) แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา  
  2) สำเนา ก.พ. 

  1.4 รวบรวมรายชื่อผู ้แจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ ดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด โดยแยกตามตำแหน่งและวิทยฐานะท่ีต้องการเข้ารับการ
พัฒนา  

 1.5 จัดทำแบบสรุปรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาท่ี
เป็นหน่วยพัฒนาดำเนินการ 

 1.6 แจ้งรายชื่อผู ้ม ีสิทธิ ์ให้ไปเข้ารับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด และการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบท่ีต้องดำเนินการจัดทำตามกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหน่วยพัฒนา แจ้งไว้ใน
ประกาศและนำไปส่งในวันแรกของการพัฒนา  
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1.7  สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนา ดำเนินการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ ตามระเวลาท่ีกำหนด  

1.8 สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหน่วยพัฒนา แจ้งผลการพัฒนาและมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการ
พัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

1.9 แจ้งผลการพัฒนาให้โรงเรียนต้นสังกัดทราบ และจัดส่งวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการพัฒนา  
1.10 จัดทำทะเบียนผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังฯ 

2. การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาให้สำนักงาน           
เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการรวบรวมรายชื่อแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนา ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลหากมีการเปิดหลักสูตรการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหน่วยพัฒนา
จะแจ้งรายช่ือผู้ท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ให้มาเข้ารับการพัฒนาตามกำหนด 

 2.1 โรงเรียนในสังกัดแจ้งรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีคุณสมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมีความประสงค์เข้ารับการพัฒนา ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน โดยจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์และเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

   1 ) แบบคำขอเข ้าร ับการพ ัฒนา โดยระบ ุหล ักส ูตรท ี ่ต ้องการเข ้าร ับการพ ัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหน่วยพัฒนาท่ีต้องการเข้าการพัฒนาให้ชัดเจน 

   2) สำเนา ก.พ. 7  
2.2 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ ตามหลักเกณฑ์

ท่ี  ก.ค.ศ.กำหนด 
2.3 จัดทำแบบสรุปรายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา แยกตามตำแหน่ง และหลักสูตรท่ีต้องการเข้ารับ

การพัฒนา ดำเนินการจัดส่งให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหน่วยพัฒนา ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน   
2.4 สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหน่วยพัฒนา ประกาศเปิดหลักสูตรการพัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาทราบ พร้อมแจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการให้สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ทราบ  

2.5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งข้าราชการครูท่ีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการยืนยัน            
การเข้าร่วมโครงการ/ดำเนินการลงทะเบียนตามระยะเวลาท่ีกำหนดเวลา และจัดเตรียมเอกสารประกอบท่ีต้อง
นำไปในวันพัฒนาตามกิจกรรมท่ีหน่วยพัฒนากำหนด  

2.6 สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหน่วยพัฒนา ดำเนินการอบรมพัฒนาก่อนแต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามระยะเวลาที่กำหนด  พร้อมแจ้งผลการ
พัฒนาฯ และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการแจ้งผลการพัฒนาให้โรงเรียนต้นสังกัดทราบ และ
จัดส่งวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการพัฒนาฯ  

2.8 จัดทำทะเบียนผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังฯ 
 
 
 
 
 



รายงานผลและการวิเคราะห์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    30 

7.2 ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเช่ียวชาญ จำนวน 21 ราย ดังนี้ 
 

ท่ี หน่วยพัฒนาฯ วิทยฐานะ จำนวน (คน) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

1 
11 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

9 

 

   เชิงคุณภาพ    

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และมคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
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กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
 1. การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ   
  1.1 ขั้นตอน /วิธีการดำเนินงาน 

การลาศึกษาต่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไป
ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.  กำหนด โดยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์ไปเข้าศึกษาต่อ ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559  โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นหนังสือ 
ขออนุญาตไปสมัครสอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

              - การยื่นแบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือก (ในสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่ง/หัวหน้า
ส่วนราชการกำหนด) และเป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตร โดยผู้อำนวย
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

2.  ดำเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณา          
ขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้
ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติให้ไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  

3. แจ้งผลอนุมัติให้ไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4. ข้าราชการครูที ่ผ่านสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ เสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยแนบเอกสาร ดังนี้  
4.1 แบบขออนุญาตลาศึกษาต่อโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบว่าไม่กระทบต่อ

การจัดการเรียนการสอนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
4.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีขออนุญาตไปสอบ 
4.3 กำหนดระยะเวลาเรียนของหลักสูตรของสถานศึกษา 
4.4 สำเนา ก.พ. ๗ 
4.5 หนังสืออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือก 

 5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการคัดเลือก 
และเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นขอบ  

 6. แจ้งผลการอนุมัติการลาศึกษาต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมกำหนดวันจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ  
 7. การทำสัญญาลาศึกษาต่อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา

ต่อดำเนินการจัดทำสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ำประกัน โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
7.1 จัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ำประกัน จำนวน 3 ชุด   
7.2 หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 

ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หนังสือยินยอมให้ทำสัญญา หรือค้ำประกันของคู่สมรส อย่างละ ๓ ฉบับ 
7.3 อากรแสตมป์ติดสัญญาอนุญาต ๑ บาท สัญญาค้ำประกัน ๑๐ บาท รวม ๓ ชุด ๓๓ บาท 
7.4 ผู้ค้ำประกัน 
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8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบสัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ำ
ประกัน และเอกสารประกอบของผู้ลาศึกษาต่อ โดยให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือช่ือในสัญญา  

9. นำเสนอสัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกัน คำสั่งอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ หนังสือส่งตัว
ข้าราชการ ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาลงนาม  

10.ดำเนินการจัดส่งหนังสือส่งตัวข้าราชการเข้าศึกษาต่อใหส้ถาบันการศึกษา 
11.ดำเนินการจัดส่งสำเนาคำส่ังให้ลาศึกษาให้ สพฐ. โรงเรียนต้นสังกัด และกลุ่มบริหารงานบุคคล  
12.การรายงานผลการศึกษา ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อรายงานผลการศึกษาให้สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา โดยบันทึกเสนอผลการศึกษาและแนบสำเนาผลการเรียนให้ผู้ อำนวยการสำนักงานเขต
พื้น ท่ีการศึกษา ทราบทุกภาคการศึกษา 

13. รายงานจำนวนข้าราชการท่ีได้รับการอนุมัติการลาศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทราบ ปีละ 1 ครั้ ง  

14. การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ข้าราชการท่ีได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษา 
ต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว (ไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลา) โดยแนบเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 

14.1 บันทึกคำร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ 
14.2 หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันท่ีส่งตัวกลับ 
14.3 เอกสารสำเนาใบลงเวลามาปฏิบัติราชการจากโรงเรียนต้นสังกัด 
14.4 สำเนาใบรับรองวุฒิ หรือใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของข้าราชการ 1 ฉบับ 
14.5 วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ จัดส่งให้          

ส่วนราชการภายใน ๔๕ วัน นับจากวันสำเร็จการศึกษา 
15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการตามเดิมแจ้งให้โรงเรียนต้น

สังกัด และกลุ่มบริหารงานบุคคล  
16. ดำเนินการควบคุมการชดใช้ทุน (ไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีไปศึกษาต่อ) 

 

  1.2  ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
    เชิงปริมาณ 

1. อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข จำนวน 1 ราย คือ 
    1) นางสาวอนงค์กาญจน์   ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนวัดบางกระ   
2. เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทราบ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ จำนวน 4 ราย  ได้แก่  
 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัด ระดับ/สถาบันอุดมศึกษา 
1 นางสาวสุภาพร  เทพสวัสด์ิ     ผู้อำนวยการโรงเรียน 

บ้านโป่งกระทิงล่าง 
ป ร ิ ญ ญ า เ อ ก  ส าข า ว ิ ช าบ ร ิ ห า ร
การศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2 นายวุฒิชัย กล่ินบำรุง    ครู โรงเรียนบ้านลำพระ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.กรุงเทพธนบุรี 

3 นายชัชวาล       ทองแยว ครู โรงเรียนบ้านลำพระ ปริญญโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.กรุงเทพธนบุรี 

4 นางสาวจินตกาญณ์   
       สุวรรณสิทธิ์     

ครู โรงเรียนวัดเขาวัง  
(แสง ช่วงสุวนิช) 

ปริญญโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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3. การตรวจสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือโอนย้ายไป
ปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยงานอื่น ว่าไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อหรือมีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน จำนวน 11 ราย 

  

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด  
1 นางวรรณกร      สายสงวน ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
2 นายวัฒนา        ทองนวล ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
3 นายภูสิษฐ์        จันเทพา ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
4 นางสาวเพ็ญพัสตร์  บัวกองท้าย ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โอนย้ายสังกัด 
5 นางสาววนิชยา   เพชรชาบาล ครู โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม โอนย้ายสังกัด 
6 นางสาวอิงตะวัน ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาล ลาออกจากราชการ 
7 นางสุวนา         พิชญะภาคิน   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ลาออกจากราชการ 
8 นางสุภาภรณ์     ศรีนวลจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง ลาออกจากราชการ 
9 นางสาธัญญา     สุขจันทร์ ครู โรงเรียนประชาพัฒนวิทย์ ลาออกจากราชการ 

10 นางสาววรัญญา  สายนาค   ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม โอนย้ายสังกัด 
11 นายสานอารีย์    อินทร์ชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร ลาออกจากราชการ 

4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 3 ครั้ง 

    4.1 โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 หลักสูตร 

4.2 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี  

4.3 โครงการพิเศษตามความร่วมมือ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (เรียนนอกเวลา
ราชการ) ระดับปริญญาโท สาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  

 เชิงคุณภาพ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร ับทราบข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา 
และสมัครเข้าศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
 2. ข้าราชการที่ประสงค์ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปติ ประเภท ข ที่ยื่นเรื่องขออนุญาต               
ลาศึกษาต่อ  สามารถดำเนินการออกคำส่ังอนุมัติให้ไปศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
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  2. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็น
คณะทำงาน เป็นวิทยากรการอบรม และการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ราชการ 
   2.1 ขั้นตอน /วิธีการดำเนินงาน 
       1. การคัดเลือกและอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ตามท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด 

     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามกรอบมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาเอกสารหนังสือแจ้งการดำเนินโครงการจากหน่วยงานที่จัด ประกอบด้วย 
โครงการ/หลักสูตรที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายหรือคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณที ่ใช้ 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ        

  1.2 ประสานกับทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเตรียมข้อมูลรายช่ือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตาม
กำหนดท่ีเข้าร่วมโครงการ  
  1.3 เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

  1.4 ดำเนินการแจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้หน่วยงานท่ีดำเนินโครงการทราบ  
  1.5 จัดทำหนังสือแจ้งผู ้ได้ร ับการคัดเลือกไปเข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งเกี ่ยวกับ

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เอกสารประกอบ   ท่ีต้องนำไปในวันเข้าร่วมโครงการ และรายงานผลให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ทราบหลัง  เสร็จส้ินการดำเนินการ 

    1.6 จัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นหลักในการตรวจสอบต่อไป 

 2. การอนุญาตไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เป็นคณะทำงานและวิทยากร และ                 
ไปศึกษาดูงานภายในประเทศ ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาตามความต้องการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
มาตรา 79 ผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ จึงมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ-
ศึกษา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและได้มาตรฐานถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้ เพื่อใหม้ีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง  

  กลุ ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ้ร ับผิดชอบในการดำเนินการอนุญาตให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

  2.1 ลงทะเบียนรับหนังสือราชการจากสถานศึกษาในสังกัด หรือหน่วยงานภายนอกท่ี
แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดไปเข้าร่วมโครงการ/ขออนุญาตไปราชการ  

  2.2 ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดหนังสือราชการและเอกสารประกอบ ได้แก่  
  1) หนังสือเชิญเป็นวิทยากร คณะทำงาน/กรรมการคัดเลือก และการขออนุญาตให้

ไปราชการ 
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  2) กำหนดระยะเวลาการจัดโครงการ 
  3) สถานท่ีดำเนินการ 
  4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเดินทางไปราชการ และค่าท่ีพัก  

 2.3 บันทึกเสนอขออนุมัติการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ   

  2.4 จัดทำหนังสือแจ้งผู้ได้รับอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ราชการ และรายงานผลหลังเสร็จส้ินโครงการ 

2.5 จัดทำทะเบียนคุมการไปราชการของข้าราชการ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
 

2.2 ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
อบรม  จำนวน  71  ครั้ง  รวม  311  คน  ดังนี้ 

ลำดับ ตำแหน่ง 
จำนวน 

คร้ัง คน 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา 12 33 
2 ครูผู้สอน 15 171 
3 ศึกษานิเทศก์  19 32 
4 บุคลากรทางการศึกษา 25 35 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา 
ฝึกอบรม  เป็นคณะทำงาน  จำนวน 25 ครั้ง รวม 28 คน ดังนี้ 

ลำดับ ตำแหน่ง 
จำนวน 

คร้ัง คน 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา 4 4 
2 ครูผู้สอน 7 10 
3 ศึกษานิเทศก์  4 4 
4 บุคลากรทางการศึกษา 8 10 

 
 

 3. อนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดราชการเพื่อไปเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา 
และไปศึกษาดูงานตามความต้องการ จำนวน 40  ครั้ง จำนวน 40  ราย 

 4. การรายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 27 ครั้ง 

 5. การประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ประชุมสัมมนา จำนวน  62 ครั้ง 

 เชิงคุณภาพ    

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เป็นคณะทำงานและ
เป็นวิทยากรการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน และปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ   
  3.1 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 

  การลาศึกษาต่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไป
ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.  กำหนด โดยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์ไปเข้าศึกษาต่อ ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559  โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ยื่น
หนังสือ ขออนุญาตไปสมัครสอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

              - การยื่นแบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือก (ในสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่ง/
หัวหน้าส่วนราชการกำหนด) และเป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตร โดย                
ผู้อำนวยสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

2. ดำเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณา          
ขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้
ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติให้ไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
  3. แจ้งผลอนุมัติให้ไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

4. ข้าราชการครูท่ีผ่านสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ เสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยแนบเอกสาร ดังนี้  

1) แบบขออนุญาตลาศึกษาต่อโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบว่าไม่
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

2) ประกาศผลการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีขออนุญาตไปสอบ 
3) กำหนดระยะเวลาเรียนของหลักสูตรของสถานศึกษา 
4) สำเนา ก.พ. ๗ 
5) หนังสืออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือก 

 5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการ
คัดเลือก และเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้
ความเห็นขอบ  

6. แจ้งผลการอนุมัติการลาศึกษาต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมกำหนดวันจัดทำสัญญาลา
ศึกษาต่อ  

7. การทำสัญญาลาศึกษาต่อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อดำเนินการจัดทำสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ำประกัน โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 

1) จัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ำประกัน จำนวน 3 ชุด   
2) หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง (สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียน

สมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หนังสือยินยอมให้ทำสัญญา หรือค้ำประกันของคู่สมรส อย่างละ ๓ ฉบับ 
3) อากรแสตมป์ติดสัญญาอนุญาต ๑ บาท สัญญาค้ำประกัน ๑๐ บาท รวม ๓ ชุด ๓๓ บาท 
4) ผู้ค้ำประกัน 
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8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบสัญญาลาศึกษาต่อ สัญญา
ค้ำประกัน และเอกสารประกอบของผู้ลาศึกษาต่อ โดยให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือช่ือในสัญญา  

9. นำเสนอสัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกัน คำสั่งอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ หนังสือส่งตัว
ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาลงนาม  

10.  ดำเนินการจัดส่งหนังสือส่งตัวข้าราชการเข้าศึกษาต่อใหส้ถาบันการศึกษา 
11.  ดำเนินการจัดส่งสำเนาคำส่ังให้ลาศึกษาให้ สพฐ. โรงเรียนต้นสังกัด และกลุ่มบริหารงานบุคคล  
12. การรายงานผลการศึกษา ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อรายงานผลการศึกษาให้สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา โดยบันทึกเสนอผลการศึกษาและแนบสำเนาผลการเรียนให้ ผู ้ อ ำนวยการสำนั ก ง าน
เขตพื้น ท่ีการศึกษา ทราบทุกภาคการศึกษา 

13. รายงานจำนวนข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติการลาศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานทราบ ปีละ 1 ครั้ ง  

14. การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จ
การศึกษา ต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว (ไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลา) โดยแนบ
เอกสารประกอบ ดังนี้ 

1) บันทึกคำร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ 
2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันท่ีส่งตัวกลับ 
3) เอกสารสำเนาใบลงเวลามาปฏิบัติราชการจากโรงเรียนต้นสังกัด 
4) สำเนาใบรับรองวุฒิ หรือใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของข้าราชการ 1 ฉบับ 
5) วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ จัดส่งให้          

ส่วนราชการภายใน ๔๕ วัน นับจากวันสำเร็จการศึกษา 
15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการตามเดิมแจ้งให้โรงเรียน

ต้นสังกัด และกลุ่มบริหารงานบุคคล  
16. ดำเนินการควบคุมการชดใช้ทุน (ไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีไปศึกษาต่อ) 

 

3.2 ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 
1. อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข จำนวน 1 ราย คือ 
    1) นางสาวอนงค์กาญจน์   ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนวัดบางกระ   

2. เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทราบ เกี ่ยวกับการลาศึกษาต่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ จำนวน 4 ราย  ได้แก่  

 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัด ระดับ/สถาบันอุดมศึกษา 
1 นางสาวสุภาพร  เทพสวัสด์ิ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน

โป่งกระทิงล่าง 
ป ร ิ ญ ญ า เ อ ก  ส าข า ว ิ ช าบ ร ิ ห า ร
การศึกษา 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2 นายวุฒิชัย กล่ินบำรุง    ครู โรงเรียนบ้านลำพระ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.กรุงเทพธนบุรี 
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัด ระดับ/สถาบันอุดมศึกษา 
3 นายชัชวาล       ทองแยว ครู โรงเรียนบ้านลำพระ ปริญญโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

ม.กรุงเทพธนบุรี 
4 นางสาวจินตกาญณ์   

       สุวรรณสิทธิ์     
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง  
(แสง ช่วงสุวนิช) 

ปริญญโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

3. การตรวจสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือโอนย้ายไป
ปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยงานอื่น ว่าไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อหรือมีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน จำนวน 11 ราย 

  

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด  
1 นางวรรณกร      สายสงวน ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
2 นายวัฒนา        ทองนวล ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
3 นายภูสิษฐ์        จันเทพา ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
4 นางสาวเพ็ญพัสตร์  บัวกองท้าย ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โอนย้ายสังกัด 
5 นางสาววนิชยา   เพชรชาบาล ครู โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม โอนย้ายสังกัด 
6 นางสาวอิงตะวัน ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาล ลาออกจากราชการ 
7 นางสุวนา         พิชญะภาคิน   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ลาออกจากราชการ 
8 นางสุภาภรณ์     ศรีนวลจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง ลาออกจากราชการ 
9 นางสาธัญญา     สุขจันทร์ ครู โรงเรียนประชาพัฒนวิทย์ ลาออกจากราชการ 

10 นางสาววรัญญา  สายนาค   ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม โอนย้ายสังกัด 
11 นายสานอารีย์    อินทร์ชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร ลาออกจากราชการ 

 
4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 3 ครั้ง 
    4.1 โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 หลักสูตร 
  4.2 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี  
  4.3 โครงการพิเศษตามความร่วมมือ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (เรียนนอกเวลา
ราชการ) ระดับปริญญาโท สาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  

 เชิงคุณภาพ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
การเปิดหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา และสมัครเข้า
ศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
 2. ข้าราชการที่ประสงค์ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปติ ประเภท ข ท่ียื ่นเรื ่องขออนุญาต               
ลาศึกษาต่อ  สามารถดำเนินการออกคำส่ังอนุมัติให้ไปศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
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กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1.1 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
 กิจกรรมงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการ
ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและยกย่อง         
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาของสำนัก งานเขตพื้นท่ี
การศึกษาการศึกษา พระราชบัญญัติและระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 23 
ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอำนาจและหน้าท่ีในการส่งเสริมเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรา 75 วรรคหนึ่ง“ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัด
ส่วนราชการ และหน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี”  
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างท่ีดีด้วยโปร่งใส ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
สามารถตรวจสอบได้โดยมีข้ันตอนในการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์หนังสือแจ้งโครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตแิละประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานท่ีดำเนินการคัดเลือก ประกอบด้วย  
 1.1 ประกาศโครงการคัดเลือก/วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือก             
 1.3 กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
     1.4 รูปแบบและวิธีการจัดทำผลงานประกอบการคัดเลือก  
 1.4 งบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ (ถ้ามี)  
 1.5 ระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือก 
 2. จัดทำปฏิทินวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือก  
 3. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ทราบ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคัดเลือกให้ชัดเจน ดังนี้ 
 3.1 ประกาศโครงการคัดเลือก/วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือก             
 3.3 กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
     3.4 รูปแบบและวิธีการจัดทำผลงานประกอบการคัดเลือก  
 3.4 งบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ (ถ้ามี)  
 3.5 ระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือก 
 4. ตรวจสอบรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ของโครงการ เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ  
 5. รวบรวมรายชื่อและผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอเข้ารับการ
คัดเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกและ
เอกสารประกอบการคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศของโครงการ 
 6. จัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
คัดเลือกพิจารณาคัดเลือก 
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 7. ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือก เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ดำเนินการคัดเลือกตามกำหนดการ โดยดำเนินการดังนี้  
 7.1 จัดเตรียมสถานท่ี  
 7.2 ระเบียบวาระการประชุม  
 7.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
 7.4 ข้อมูลของผู้เสนอผลงานและเอกสารประกอบการคัดเลือก  
 7.5 แบบประเมินการคัดเลือก และแบบสรุปผลการคัดเลือก 
 3.6 แบบบัญชีลงช่ือคณะกรรมการคัดเลือก  
 8. ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด โดยคณะกรรมการคัดเลือก
ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังให้ดำเนินการคัดเลือก 
 9. ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกให้ข้าราชการในสังกัดทราบ (หากมีการคัดค้านผลการคัดเลือก           
ให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน)  
 10. แจ้งผลการคัดเลือกให้หน่วยงานท่ีดำเนินการคัดเลือก ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 11. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
 

  1.2 ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 

ท่ี โครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ได้รับการ
คัดเลือก 
(ราย) 

2 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 
1) นายยรรยงค์ เจริญศรี  ผอ.สพป.ราชบุรี                        

ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด 

ม.ค. – เม.ย. 
2564 

1  

3 การขอรับเครื ่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ                 
ครูอาวุโส ประจำปี 2563  จำนวน 49 ราย 

1) ผอ.รร., รอง ผอ.รร.     
2) ครูผู้สอน 
3) ศึกษานิเทศก์  
3) ขอรับเงินช่วยเหลือ              

ม.ค. – เม.ย. 
2564 

 
 

5 
43 
1 
- 

1 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน(OBEC Awards) ครั้งท่ี 11 ประจำปีการศึกษา 
2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 75 ราย  

มี.ค. – เม.ย. 
 2564 

75 
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ท่ี โครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ได้รับการ
คัดเลือก 
(ราย) 

4 รางวัล "บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2563 
1) นางกัลยา  แตงขำ           ศึกษานิเทศเช่ียวชาญ 
2) นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์ นักจัดการงานท่ัวไปอาวุโส 
3) นางสาวอารีย์  อินทร์วงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4) นางสาวเนตรนารี  สรรสม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
5) นายประจักษ์  สารพัด       ช่างไม้ 5 

ก.พ. - พ.ค. 
2564  

5 

5 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น             
ประจำปี 2563 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษา    
  2) ครูผู้สอน          

ก.พ. – ส.ค. 
2564   

 
 

6 
74 

6 รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2564  สำนักงาน สกสค. 
1)  นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 

พ.ค. – ก.ค. 
2564 

1 
 

7 การคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2564  
1) นางสาวปิยรัตน์ โลดโดด โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
2) นางอำพร   ฉายบุ         โรงเรียนวัดป่าไก่ 
3) นายชาลี    บุญโต         โรงเรียนวัดเกาะลอย  

                              (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)  
         

มิ.ย. – ก.ย. 
2563 

1 

8 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของ             
คุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 
1.  รางวัลคุรุสภา คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   
     ได้แก่ ครู ผู้บริหาร สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  
2. รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่น”   
3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. รางวัล “คุรุสดุดี”   

4.1 นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี  
4.2 นางสาวสุวพัชร์ เริ่มภักตร์ ผอ.รร.อนุบาลเมืองราชบุรี 
4.3 นางกาญจนวรรณ ทองศรี ครู รร.น้ำตกห้วยสวนพลู  

เม.ย.-ส.ค. 
2564 

 
 

 

 

- 

- 

- 

3 
 
 

9 รางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 ก.ค. - ธ.ค.
2563 

19 

10 รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 
1) โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 
2) โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ครูผู้สอน  
4) เกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 
4) เกียรติบัตร ประเภท ครูผู้สอน 
 

ก.ค. – ธ.ค. 
2563 

 
2 
1 

32 
474 
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เชิงคุณภาพ    

1. กลุ ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการแต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ม ีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดไว้ ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดทุกโครงการ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ  
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2. การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  Obec Awards ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

2.1 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  Obec Awards 
ครั้งท่ี 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินการประกวด 
โดยเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์การประกวด จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. กำหนดปฏิทินการประกวดในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และระดับภาค  
 4. ผู้ดูแลระบบจัดทำเว็บไซต์การประกวด  เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสารการประกวด และการรายงานผล
การประกวด ทางเว็บไซต์ http://awards63.obecawards.net/obec-central/ 
 5. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประกวด ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาค
ตะวันออก จำนวน 68 เขต  ให้ดำเนินการตามแนวทางและปฏิทินการประกวดฯ 
 6. รับสมัครคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน โดยให้สมัครทาง google form และสรุปข้อมูลผู้สมัคร 
เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินผลงาน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในด้าน
ตำแหน่งวิทยฐานะ และไม่ใช่ผู้ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเดียวกับผู้ส่งผลงานประกวดในแต่ละกิจกรรม 
 7. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกวด เสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ลงนามในคำสั ่ง ประกอบด้วย 14 คณะ คือ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นและคัดเลือกกรรมการตัดสินผลงาน  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง 
และจัดเก็บผลงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารและนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลทางเว ็บไซต์  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมิน 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื ่องด่ืม  
คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
 8. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และร่วมกันดำเนินงานใน
ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
 9. คณะกรรมการฝ่ายรับ-ส่ง และจัดเก็บผลงาน รับผลงานที่ผ่านเข้าประกวดในระดับภาค จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกต้องครบถ้วน  
และจัดเก็บแยกเป็นรหัสกิจกรรมการประกวด 
 10 ประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

11. ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบ้ืองต้นทางเว็บไซต์การประกวด  
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12. การดำเนินการประกวดฯ อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดประกวดในเขตพื้นที่ได้ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเป็นการส่งผลงานให้คณะกรรมการ ทาง
ไปรษณีย์  และประชุมคณะกรรมการแบบออนไลน์ 

13. จัดตั ้งกลุ ่มไลน์ คณะกรรมการตัดสินผลงานและเลขานุการฝ่ายตัดสินผลงาน เพื ่อการ
ติดต่อส่ือสารสร้างความเข้าใจในการอ่านและตัดสินผลงาน 

13. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลงาน  จัดแยกเอกสารผลงานเพื ่อส่งไปยัง
คณะกรรมการตัดสินผลงานแต่ละคณะ ตามท่ีอยู่ท่ีได้ให้คณะกรรมการตัดสินกรอกข้อมูลมาทาง google form 

14. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานและเลขานุการฝ่ายตัดสินผลงาน  เพื่อสอบถามการได้รับ
เอกสารผลงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ และกำหนดวันในการส่งคะแนน รวมทั้งรายละเอียดและช่องทางการ
ส่งคะแนน 

15. คณะกรรมการตัดสินผลงาน อ่านผลงาน และถ่ายภาพจัดส่งเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุป
รายงานผลการดำเนินงาน 

16. คณะกรรมการตัดสินผลงานและเลขานุการฝ่ายตัดสิน  จัดประชุมแบบออนไลน์แต่ละคณะ เพื่อ
สรุปคะแนนผลงาน 

17. เมื่อสรุปคะแนนแล้ว เลขานุการฝ่ายตัดสิน จดรายงานการประชุม และส่งแบบคะแนนต่างๆ 
รวมทั้งรายงานการประชุม มายังคณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลทางเว็บไซต์   

18. คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลทางเว็บไซต์   ทำการกรอกคะแนน 
และรายงานผลการประกวดทางเว็บไซต์  

19. ขออนุญาตไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำเกียรติบัตรและ
ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าประกวด  และ
คณะกรรมการ 

20. ประกาศผลการประกวด และให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ทางเว็บไซต์  
21. แจ้งให้ผู้ท่ีได้เข้าประกวดต่อในระดับชาติ คือผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 ในแต่ละกิจกรรม โดย

ต้องได้คะแนนไม่ต่อกว่า ร้อยละ 85  ส่งไฟล์เอกสารพร้อมคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที โดยให้ส่งทาง 
google form  

22. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รวบรวมไฟล์เอกสารพร้อมคลิปวิดีโอ 
ส่งให้สำนักงานคณกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในระดับชาติ ต่อไป 

2.2 ผลการดำเนินงาน / ผลสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1. กิจกรรมท่ีมีการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภาค  จำนวน 260 รายการ 
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภาค จำนวน 1,229 คน 
3. ผู้ผ่านเข้าประกวดในระดับชาติ จำนวน 323 คน 
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เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards จากภาคกลางและภาคตะวันออก  

มีประสบการณ์การจัดทำผลงานตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และหลักเกณฑ์ ท่ีสพฐ.กำหนด 
2. ผู้มีคะแนนผลงานผ่านเกณฑ์การประกวด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้รับเกียรติบัตร เป็น

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบผลสำเร็จ 
3. ผู้ที่มีผลงานได้รับรางวัลในระดับภาค และผู้ที่ผ่านเข้าประกวดในระดับชาติ สามารถสร้างความ

ภูมิใจให้ตนเอง หน่วยงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นแบบอย่างในการสร้างผลงานที่ดี
และมีคุณค่า ให้กับผู้อื่นได้ต่อไป 
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บทท่ี 5 
วิเคราะห์ผลการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 จากการสรุปผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ท่ีจะนำไป
พัฒนางาน/โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 5.1.1 กลุ่มงานฝึกอบรม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานฝึกอบรมได้ดำเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดโครงการอบรม จำนวน 4 โครงการ คือ 1) อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่   
ผู้เข้าร่วมโครงการ คือข้าราชการที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จำนวน 3 คน และข้าราชการบรรจุใหม่ท่ีปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จำนวน 1 คน  2)อบรมปฐมนิเทศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 14 คน  3) อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน  
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษราชบุรี เขต 1 (ทักษะดิจิทัล) 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จำนวน 64 คน  

2) จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ Digital  ประกอบด้วย
หลักสูตรการเรียนรู้ จำนวน 10 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  33,269 คน  

3) ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยเวลา 1 ปี 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ดำเนินงานโดยการให้คำปรึกษา (Coaching) จำนวน 2 ครั้ง ในรอบ 6 
เดือน และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที ่ รอบ 6 เดือน จำนวน 1 ครั ้ง โดยมีผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาบรรจุใหม่ ท่ีเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลฯ จำนวน 14 คน  

4) ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยเวลา 1 ปี 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี 
จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ที่เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลฯ จำนวน 7 คน 
ผ่านการประเมินฯ ในระดับดีเด่นทุกคน 

5) การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รูปแบบทางไกล  กับเครือข่ายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย จำนวน 9 ครั้ง ในหัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19   ผู้เข้าร่วม PLC ท้ัง 9 ครั้ง  จำนวน 199 คน 

6) การอบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู ้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดำเนินการอบรมฝึกประสบการณ์ จำนวน 
4 รุ่น ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 31 คน และเดือนกันยายน 2564  จำนวน 31 คน 
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7) การพัฒนาก่อนแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทย
ฐานะ มีผู ้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั ้งฯ จำนวน 21 ราย แบ่งเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา
เช่ียวชาญ  จำนวน 1 คน ครู วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ  จำนวน 20 คน  
 5.1.2 กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ไม่มีการขออนุญาตไปศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19  

2) การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็น
คณะทำงาน เป็นวิทยากรการอบรม และการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
จำนวน 136 ครั้ง รวม 379 คน  

3) การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ ประเภท ข จำนวน 1 ราย และรายงาน
การศึกษาจบ ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวัดบางกระ ในเดือนสิงหาคม 2564 
 5.1.3 กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการ
เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมควรให้ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 9 รางวัล ดังนี้ 1) การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ
รางวัล จำนวน 6 คน ครูผู้สอน จำนวน 12 คน 2) รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “โครงการตามรอยเกียรติยศ
ครูผู้มีอุดมการณ์” ไม่มีผู้เข้ารับการคัดเลือก  3) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ผู้ได้รับรางวัลระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 75 คน  4) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ผู้ได้รับรางวัลระดับจังหวัดราชบุรี 
จำนวน 1 คน  5) การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส จำนวน 49 คน  6) รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 3 คน ระดับสพฐ. จำนวน 1 คน 7) รางวัลคุรุสดุดี  มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 3 คน 
8) รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 19 โรง  9) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ผู้ได้รับโล่
รางวัล จำนวน 9 คน ผู้ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 506 คน   9) บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 
2563  ผู้ได้รับการคัดเลือก  จำนวน 5 คน  10) รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2564  สำนักงาน 
สกสค.  มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 คน 

2) เป็นเจ้าภาพการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นท่ี
ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  Obec Awards ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก   สรุปรวมกิจกรรมท่ีมีการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภาค  จำนวน 260 รายการ 
จำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภาค จำนวน 1,229 คน  เมื่อตัดสินผลงานแล้วมีผู้ผ่านเข้าประกวดใน
ระดับชาติ จำนวน 323 คน 
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5.2  ปัญหา อุปสรรค 
5.2.1 กลุ่มงานฝึกอบรม 

1) การจัดอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทำให้ไม่สามารถใช้ร ูปแบบ
วิธีการ face to face ได้  การอบรมรูปแบบทางไกลจึงมีอุปสรรคด้านการฝึกปฏิบัติในระหว่างอบรมบ้าง  

2) ผู้เข้ารับการอบรมบางคน ยังมีความรู้น้อยในการเข้าอบรมรูปแบบทางไกล โดยใช้ส่ือออนไลน์
ในรูปแบบแอพพลิเคช่ันต่างๆ  เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่  จึงทำให้ละความพยายามในการเข้าอบรม 

3) สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้ในการอบรม 
ของผู้เข้ารับการอบรมบางคนมีสมรรถนะท่ีไม่พร้อมใช้งาน 

5.2.2 กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
1) การประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าศึกษา

ต่อ   ภาคปกติ ประเภท ข บางหลักสูตรเป็นการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์มาให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ ทำให้ไม่ทราบกำหนดการท่ีชัดเจน    

2) ข้าราชการที ่ขออนุญาตลาศึกษาต่อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั ้นตอนที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนด ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการเสนอขออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 

3) การจัดทำทะเบียนผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในบางกลุ่มยังไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การ       
ขอข้อมูลในการดำเนินคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เป็นคณะทำงาน/กรรมการคัดเลือก และเป็น
วิทยากรในการอบรม บางครั้งไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

4) สถานศึกษาจัดส่งหนังสือขออนุมัติไปราชการผู้บริหารสถานศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์        
บางครั้งเลยกำหนดเวลาท่ีกำหนดไว้ ทำให้การอนุมัติให้ไปราชการเกิดความล่าช้า  

5) การจัดการอบรมในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้อง
มีเว้นระยะห่างในการอยู ่ร่วมกันตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาด ทำให้หน่วยงานที ่ดำเนินโครงการ               
มีปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการดำเนินการโครงการ เป็นการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคช่ัน 
google meet และ ZOOM Meeting จึงจำเป็นต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกำหนดการอบรม วิธีการ 
และช่องทางการเข้าอบรม/ประชุมให้ชัดเจน 
 5.2.3 กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและเสียสละ การ
ดำเนินการคัดเลือกจึงต้องมีความโปร่งใส บริสุทธิ ์ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บุคคลที่มีความ
เหมาะสม ในการดำเนินการคัดเลือกแต่ละครั้งอาจมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกบางหัวข้อไม่มีความชัดเจน หากมีข้อขัดแย้งหรือการให้ความเห็นของ
คณะกรรมการคัดเลือกไม่ตรงกันต้องมีการขอมติจากประชุม เพื่อให้การคัดเลือกมีความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด ทำให้การประเมินผลการคัดเลือกมีความยุ่งยากเนื่องจากหัวข้อผลงานไม่ตรงตามตัวชี้วัดในการ
ประเมินต้องให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการตีความให้ค่าคะแนน 

3) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ต้องมีเว้น
ระยะห่าง    ในการอยู่ร่วมกันตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาด ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการคัดเลือก
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โดยการจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกให้คณะกรรมการพิจารณา และดำเนินการประชุมทางไกลด้วย
ระบบออนไลน์ ทางแอปพลิเคช่ัน google meet และ ZOOM Meeting   
  
5.3 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  

5.3.1 กลุ่มงานฝึกอบรม 
 1) ควรสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้เข้ารับการอบรมให้เห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้า

มาช่วยในการอบรม  
2) ควรสร้างความรู ้ความเข้าใจ และสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้งานสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีดิจิทัล และอินเตอร์เน็ต ให้ผู้เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 
3) การจัดอบรมควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการพัฒนา ความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย และควรมี
การศึกษา และวิเคราะห์ นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนาในตรงตาม
ความจำเป็น 

4) หลังจากการอบรม ควรมีระบบการติดตาม ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนางานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

5) ควรปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีต้องใช้งาน ใน
สามารถใช้งานได้อย่างเสถียร 

5.3.2 กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
1) การประชาสัมพันธ์โครงการของสถาบันอุดมศึกษา ควรมีการแจ้งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้

หน่วยงานต้นสังกัดทราบตามกำหนดเวลา เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทราบผลการคัดเลือก 
2) ผู้ประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาต่อควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการลาศึกษาต่อของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นแนวทางก่อนดำเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ   

3) ควรมีการจัดทำทะเบียนผู้มีความชำนาญในแต่ละสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ เพื่อสะดวกต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

4) ควรจัดทำทะเบียนรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ท่ีได้รับรางวัลในการคัดเลือก               
เพื่อยกย่องเชิดเกียรตแิละประกาศเกียรติคุณ และได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆแต่ละสาขาเพื่อเป็น
ข้อมูลในการคัดเลือก 

5)  จัดทำทะเบียนผู้ได้รับการอนุญาตให้ไปราชการเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
5.3.3 กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1) ควรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์/
วิธีการคัดเลือก แบบประเมินผลงานให้ชัดเจน  

 2) ควรกำหนดรูปแบบและวิธ ีการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามหัวข้อการประเมิน เพื่อคณะกรรมการจะได้ดำเนินการให้คะแนนตามหัวข้อช้ีวัดได้ชัดเจน 

3) ผู้เสนอผลงานจัดทำผลงานไปเป็นตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และส่งผลงานไม่ตรง
กำหนดเวลารับผลงาน ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
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5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.4.1 กลุ่มงานฝึกอบรม 

 1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่หลากหลายช่องทาง เข้ามาใช้ในการฝึกอบรม ประชุม  
สัมมนา หรือกระบวนการพัฒนาอื่นๆ ทุกประเภท เป็นรูปแบบการสื่อสารทางไกล เช่น การใช้แอพพลิเคช่ัน 
Zoom  google meet  Microsoft team หรือสื่อ social media เช่น line group  facbook Live youtube หรือ
การ Live ถ่ายทอดสด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถได้รับความรู้โดยท่ัวถึงกัน 

 2) การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  รูปแบบทางไกล จะต้องเป็นการดำเนินการแบบ Active                   
( Active Training) มีการโต้ตอบสองทาง และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้มีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์ มี
การทำกิจกรรม ร่วมกับวิทยากร และมีการประเมินผลโครงการ เช่นเดียวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 3) การดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา หรือการพัฒนาอื่นๆ จะใช้ทรัพยากรกระดาษให้
น้อยที่สุด  โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ให้มากที่สุด เพื่อความรวดเร็ว คล่องตัว ประหยัด และ
สามารถดำเนินการได้ทุกเวลา เช่น การสอบถามความต้องการในการพัฒนา การตอบรับการเข้าอบรม ด้วย 
google form  การแชร์เอกสารและเนื้อหาการบรรยายของวิทยากรทาง google drive  การประเมินผลความ
พึงพอใจทาง google form หรือ QR code เป็นต้น  นอกจากนี้ยังให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทุกคน ได้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำช่องทางการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังกล่าว 

 4) มีการจัดทำหลักสูตรการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องทุกปี และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยทุกกลุ่มงานร่วมกันจัดทำหลักสูตรและ
แบบทดสอบ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมตามเนื้อหาที่กำหนดและทำแบบทดสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ จะได้รับ
วุฒิบัตรผ่านการอบรม  ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ได้เรียนรู้ใน
หลักสูตรท่ีหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์และเกี่ยวกับงานในทุกกลุ่มงาน  และเพื่อเป็นก
การประตุ้นความสนใจของผู้เข้าอบรม จะมีการจัดทำเกียรติบัตรยกย่องให้กับผู้ที่มีความมุมานะ ใฝ่เรียนรู้ใน
การพัฒนาตนเอง โดยมอบให้กับผู้ท่ีอบรมทุกหลักสูตร 
 5.4.2 กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 

 1) มีการให้ความรู้และสอดแทรกหลักเกณฑ์ เข้าไปในการประชุม อบรม ปฐมนิเทศต่างๆ เพื่อให้
ผู ้ปฏิบัติมีความเข้าใจที่ชัดเจน และปฏิบัติและระเบียบหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง แม้ในสถานการณ์ที่ไม่
สามารถไปศึกษาดูงาน การไปทำวิจัย หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศได้   

 2) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษาต่อ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี และเพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพให้สูงขึ้น 

 3) จัดทำทะเบียนคุมการลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น
ปัจจุบัน ด้วยการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
1) ประชาสัมพันธ์รางวัลการคัดเลือกต่างๆ ให้ท่ัวถึง และมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม เช่นช่วงปิดภาค

เรียน เพื่อให้ให้ผู้สนใจจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
2) ให้เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัลต่างๆ 

โดยให้เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คัดเลือกภายในเครือข่ายเป็นการเบื้องต้น เพื่อเป็นตัวแทนใน
ระดับเครือข่าย เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ต่อไป  และมีเกียรติบัตรในระดับเครือข่ายให้กับตัวแทน
ของเครือข่ายด้วย 

3) เชิญชวนให้ประธานเครือข่ายช่วยกระตุ้นความสนใจของครูในเครือข่ายที่สังกัด และเห็น
ความสำคัญของการเข้ารับคัดเลือกในรางวัลต่างๆ  

4) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ ท่ีเหมาะสม เป็นธรรมไม่มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการคัดเลือกนั้นๆ 

5) จัดพิธีหรือการมอบรางวัล โล่ เกียรติบัตร ท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล 
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ภาคผนวก 
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