
แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์......................... 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.การพัฒนาการเรียนรู้............................................... 
แผนย่อยที่ 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
              2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์หลากหลาย 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 12 ด้านการศึกษา  
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
                     เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                     เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ 
                                                        และ ICT 
                          ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการ 
                                                       บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

กลุ่มงานทีรั่บผิดชอบ..........พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา............................................................... 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา  และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับแผนย่อยของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้   มุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน  และ 
การเสริมสร้าง การยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ท้ั งในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การเปลี่ยนบทบาทครู  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ 
อย่างต่อเนื่อง  แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญา 
ให้เต็มตามศักยภาพ  รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมั่นคง  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ  ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การศึกษาของพื้นท่ี ตามบทบาท ภารกิจด้านการศึกษาในพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นท่ี  
ซึ ่งสอดคล้องกับแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ  3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ   
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เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องท่ี 3 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จากเหตุผลดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ  จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  โดยพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีความรู้ มีทักษะ  มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนมนศตวรรษท่ี 21  มีสุขภาวะท่ีเหมาะสม
ตามวัย  มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเป็นพลเมือง  พลโลกท่ีดี 
พร้อมก้าวสู่สากล ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพฒันา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.  วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสม 
และนำไปปฏิบัติได้ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
 2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 
  3.เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม

สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. สถานศึกษาในสังกัด มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน 
3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการส่งเสริมสมรรถนะ 
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. นักเรียนในสังกัด มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
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3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย  

และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. ร้อยละ 100 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ์ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย และมีทักษะ  

ความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐาน  
วิธีการ/เครื ่องมือวัดความสำเร็จ นิเทศติดตามประเมินผล/แบบสอบถาม, แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือน ตุลาคม ปี 2564 – เดือน กันยายน ปี 2565 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา 

            

2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

            

3. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

            

4. พัฒนาคุณภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ทุกคนได้รับ
การพัฒนาด้านวิชาชีพและมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

            

5. เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ี 

            

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

            

7. ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence center : HCEC) 

            

 
 



4 
 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  340,000 บาท (สามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการ 
 

แหล่งที่มา จำนวน (บาท) 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 340,000 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                - 
......................(หน่วยงานอื่น)                                - 

รวมงบประมาณ 340,000 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา 30,000 - - 50,000 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

20,000  20,000 - 

กิจกรรมที่ 3 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 
30,000  - 30,000 30,000 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูด้านการจัดการเรียนการ
สอน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ทุกคนได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาชีพและมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 
10,000 

 
- - 10,000 

กิจกรรมที่ 5 เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ี 

10,000 - 10,000 10,000 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

 
20,000 

- 
10,000 10,000 

กิจกรรมที่ 7 ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence center : 
HCEC) 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

รวมทั้งสิ้น 130,000 10,000 80,000 120,000 
   (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
 อาหารว่างและเครื่องด่ืม สถานท่ี ราชการ  35 บาท/มื้อ/คน    เอกชน  50 บาท/มื้อ/คน  
 อาหารกลางวัน สถานท่ี ราชการ 100 บาท/มื้อ/คน   เอกชน 250 บาท/มื้อ/คน   
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

 - ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตามกำหนดได้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 - จัดทำข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดให้มีการพัฒนา
ในรอบต่อไป หรือจัดให้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรอื่นทดแทน 
 

 

ข้อมูลผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางปาริตา  ศรีวิชา   โทรศัพท์   06 2919 3656 
E-mail address : rung9467@gmail.com โทรสาร   0 5526 7234 

 
 











ท่ี กลุ่ม/หน่วย เร่ืองท่ีต้องการน าเสนอ (จัดท าได้มากกว่า 1 เร่ือง) รูปแบบท่ีต้องการน าเสนอ ข้อเสนอแนะ
1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ
การกระท าความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ คลิปเร่ืองส้ัน ไม่เกิน 5 นาที

2 อ านวยการ ข้ันตอนการขอหนังสือรับรองสิทธิ,ข้ันตอนการรับส่งหนังสือราชการ คลิปเร่ืองส้ัน ไม่เกิน 5 นาที
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล การท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ การขอส าเนาประวัติ

ข้าราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์
คลิปเร่ืองส้ัน ไม่เกิน 5 นาที

4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ท่างการศึกษา

1.การลาศึกษาต่อ ภายในประเทศ
2.การลาศึกษาต่อ ต่างประเทศ

คลิปเร่ืองส้ัน ไม่เกิน 5 นาที จัดท าแบบสองถามความ
ต้องการของ รร. ในสังกัด เพ่ือ
ตรงกับความต้องการของ รร. 
(ผู้รับบริการ)

5 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ขอบข่ายการให้บริการทางวิชาการท้ัง 6 งานของกลุ่มนิเทศฯ แพลตฟอร์ม

รายงานการสอบถามความต้องการของกลุ่มหน่วย

    จึงขอความอนุเคราะห์ ทุกกลุ่มหน่วย ท าแบบส ารวจความต้องการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ ทราบ และด าเนินการต่อไป

ค าช้ีแจง

ผลการสอบถาม

     ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีด าริเก่ียวกับ
 การยกระดับการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แก้ไขปัญหา หรือข้อขัดข้องในการติดต่อขอรับบริการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงมีแนวทางการจัดกิจกรร "บริการความรู้ ถึงมือครู" ข้ึน ในการน้ี จึงขอให้ทุกกลุ่มหน่วย เลือกเร่ือง/กิจกรรมท่ียังเป็นปัญหาในการปฏิบัติ
หรือข้ันตอนการให้บริการท่ีจะน าเสนอ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับโรงเรียนในการปฏิบัติ หรือสร้างความเข้าใจส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
จะเป็นผู้ประสานโรงเรียนในสังกัด ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการจัดท าคลิป แอนนิเมช่ัน หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยกลุ่มหน่วยเป็นผู้ประสานงานด้านเน้ือหา ข้ันตอนต่าง ๆ
กับโรงเรียนผู้จัดท า



ท่ี กลุ่ม/หน่วย เร่ืองท่ีต้องการน าเสนอ (จัดท าได้มากกว่า 1 เร่ือง) รูปแบบท่ีต้องการน าเสนอ ข้อเสนอแนะ

ผลการสอบถาม

6 กลุ่มนโยบายและแผน การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  การจัดต้ังงบประมาณ คลิปเร่ืองส้ัน ไม่เกิน 5 นาที
7 กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์
1. กรณียกเลิกโครงการ One stop service เก่ียวกับการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดิมผู้มีสิทธิสามารถย่ืนเร่ืองขอรับเงิน 
โดยจ่ายเป็นเงินสดได้ทันที จึงได้ปรับเปล่ียนเป็นการขอเบิกเงินในระบบGFMIS และโอน
เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แทน เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย 
ซ่ึงจะท าให้การได้รับเงินล่าช้าไปประมาณ 5-7 วัน 
2. การขอรับเอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
 หน้าเว็ปไซค์
3. ให้แก้ไขช่ือ-นามสกุล ในสมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับช่ือ-สกุลในปัจจุบัน เพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ และป้องกันการโอนเงินผิดบัญชี ในกรณีท่ี
เลขท่ีบัญชี กับช่ือเจ้าของบัญชีไม่ตรงกับช่ือ-สกุลปัจจุบัน

คลิปเร่ืองส้ัน ไม่เกิน 5 นาที, 
แอนิเมชัน ไม่เกิน 5 นาที, 
แพลตฟอร์ม

8 ตรวจสอบภายใน ข้ันตอนการน าฝาก-เบิกถอนเงินประกันสัญญาของโรงเรียน แพลตฟอร์ม เห็นด้วยอย่างย่ิง
9 ส่งเสริมการจัดการศึกษา เร่ือง การด าเนินงานแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา แพลตฟอร์ม หากใช้รูปแบบท่ีผู้จัดท าเห็นว่า

ดีกว่าแพลตฟอร์มก็สามารถ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบอ่ืนได้

10 กลุ่มกฎหมายและคดี ร้องทุกข์อย่างไรให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎ ก.ค.ศ. คลิปเร่ืองส้ัน ไม่เกิน 5 นาที



                   
 

รายละเอียดกิจกรรมที่ 2  
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

กิจกรรม : อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 

วัตถุประสงค ์:  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

กลุ่มเป้าหมาย :  1. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์ 
                         จำนวน 6 ราย 
 2. บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                         มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   จำนวน 3 ราย 

สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : วันท่ี 7 ธันวาคม 2564  เวลา  13.00 – 16.30 น. 

วิธีดำเนินกิจกรรม : อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  

ผลคาดว่าจะได้รับ :  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ : 40,000.-บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ :  
 - ค่าวิทยากร 3 ช่ัวโมง 3,600.-บาท 
 - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม   525.-บาท  
   (จำนวน 1 ม้ือ 15 คน) 
 - ค่าวัสดุ 1,000.-บาท 
 รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,125.-บาท 
 

------------------------ 
 
 

 
 
 
 
 
 



                   
 

กำหนดการอบรม 
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings 
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
...................................................................................................................................................................... 

 
 

12.30 – 13.00 น. เข้าสู่ระบบเตรียมความพร้อม 
13.00 – 13.30 น. พิธีเปิด โดย นายสุดเขต  สวยสม  
                                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
13.30 – 16.30 น. วิทยากรโดย ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 - เจาะลึกหลักเกณฑ์และวิธีการ ว11 มาตรฐานตำแหน่ง ว3 และการลดระยะเวลา ว4 
 - การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ  
     ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
  - การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว11 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 - การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว11 ช่วงเปล่ียนผ่าน 
16.30 น. ปิดการอบรม 
 

……………………………………………………. 
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม เวลา 14.30-14.45 น. (สำหรับบุคลากร สพม.พลอต)  



 

ที่ ศธ ๐๔323/ว 4608  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
    ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตำบลทาทอง 

                                                                      อำเภอเมืองพิษณุโลก   พล.    ๖๕๐๐๐ 

                         3   ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

        ตำแหนง ตามขอตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหนงศึกษานิเทศก  

        ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting ฟร ี

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก, ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ, ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2,  
        ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3, ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่
        การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 และผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
        อุตรดิตถ เขต 2  
 

สิ่งทีส่งมาดวย  1. กำหนดการอบรม จำนวน  1  ฉบับ 
  2. แบบตอบรับเขารวมการอบรม จำนวน  1  ฉบับ 

 ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ กำหนดจัดอบรมพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนง ตามขอตกลงในการ 

พัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหนงศึกษานิเทศก วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 

13.00 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เห็นวาโครงการน้ีเปนประโยชน 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสงักัดของทาน รวมถึงเปนการสรางความรวมมือดานการพัฒนาวิชาการ

ระหวางหนวยงานการศึกษา จึงขอเชิญศึกษานิเทศกเขารวมอบรมพัฒนาดังกลาว ตามกำหนดการที่แนบ  

เขารวมอบรมผานระบบ Zoom Meeting โดยใช Meeting ID: 889 5684 0682 และ Passcode: 214798  

ในการน้ีขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรบัการเขารวมอบรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ เพื่อสะดวกในการจัดเตรยีมเกียรติบัตรสำหรับผูเขารวมการอบรม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                     
   (นางสาวจริวรรณ  สุรเสียง) 
   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ปฏิบัติราชการแทน 
   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
 

กลุมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๗๒3๕-6 ตอ ๑๕, ๐๖ ๒๓๑๐ ๙๐๗๓ 
โทรสาร  ๐ ๕๕๒๖ ๗๒๓๔ 

ด่วนทีสุ่ด 



กำหนดการ 

อบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนง 

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหนงศึกษานิเทศก 

ในรูปแบบออนไลนผาน Zoom Cloud Meetings 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

  วันอังคารท่ี 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ หองประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 

............................................................................................................... 
 
 

12.30 – 13.00 น. เขาสูระบบเตรียมความพรอม 

13.00 – 13.30 น. พิธีเปด โดย นายสุดเขต  สวยสม ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ 

13.30 – 16.30 น. วิทยากรโดย ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 

      ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

- เจาะลึกหลกัเกณฑและวิธีการ ว11 มาตรฐานตำแหนง ว3 และการลดระยะเวลา ว4 

- การเขียนขอตกลงในการพฒันางาน (PA) ตามมาตรฐานตำแหนงและวิทยฐานะ  

  ตำแหนงศึกษานิเทศก 

   - การขอมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการ ว11 ตำแหนงศึกษานิเทศก 

- การขอมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการ ว 11 ชวงเปลี่ยนผาน 

 

************************************** 

 

หมายเหตุ : พกัรบัประทานอาหารวางพรอมเครือ่งด่ืมเวลา 14.30-14.45 น. (สำหรบับุคลากร สพม.พลอต) 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับ 
การเขารวมอบรมพฒันาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

        ตำแหนง ตามขอตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหนงศึกษานิเทศก 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting 

 

ช่ือหนวยงาน.................................................................................................. จังหวัด.............................................. 

เบอรโทรศัพท............................................................................. เบอรโทรสาร........................................................ 
 

  มีความประสงคเขาอบรม 

รายช่ือผูเขารวมอบรม 

1. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

2. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

3. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

4. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

5. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

6. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

7. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

8. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

9. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

10. ช่ือ-สกุล........................................................................................ ตำแหนง...................................................... 
 

  ไมเขารวมอบรม เน่ืองจาก...................................................................................................................... 

 

   ลงช่ือ........................................................... 

          (.........................................................) 

   ตำแหนง........................................................ 
 

โปรดสงแบบตอบรบัภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

กลุมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ 

โทรศัพท 06 2310 9073  โทรสาร  0 5526 7234 

ผูประสานงาน นางปาริตา ศรีวิชา 06 2919 3656, นางเนตรนุช แกวมณี 09 4796 3595,  

                  นางสาวกรรณิการ เพ็งปรางค 08 1938 1090 

หมายเหตุ : กรุณาพิมพช่ือนามสกุลใหชัดเจน เพือ่ความถูกตองของเกียรติบัตร 



 
 
 

คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ท่ี 353/2564                               

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  

        ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 
…………………………………..………… 

 ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีหลักการ เหตุผล เจตนารมณ์ และกรอบแนวคิดท่ีสำคัญหลายด้าน ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญท่ีต้องดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอบรมพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. เพื่อให้
การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการ ดังนี้ 

 ที่ปรึกษา 
  1. นายสุดเขต  สวยสม ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รองประธานคณะกรรมการ 
  3. นายสิงห์เพชร  สุทธิ รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์   คณะกรรมการ 
 มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ  
ให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 
  1. นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์     ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางปาริตา  ศรีวิชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             รองประธานคณะกรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
  3. นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์ พนักงานราชการ  คณะกรรมการ 
  4. นายพรรณชัย ใบศรี พนักงานราชการ  คณะกรรมการ 
  5. นายวรรณุกร  แพงน้อย เจ้าหน้าท่ีธุรการ      คณะกรรมการ 
  6. นางเนตรนุช  แก้วมณี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ          คณะกรรมการและเลขานุการ 
   7. นางสาวกรรณิการ์  เพ็งปรางค์ พนักงานราชการ                     คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี วางแผน ประสานงาน จัดทำเอกสาร ดูแลระบบออนไลน์ ประเมนิผล รายงานผล และดำเนินการ
ในส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การอบรมในครั้งนี้ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 
 

/ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้... 
 



2 
 

 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
     ส่ัง  ณ  วันท่ี  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

  
 (นายสุดเขต  สวยสม) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

    



 

ที่ ศธ ๐๔323/ว 4608  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
    ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตำบลทาทอง 

                                                                      อำเภอเมืองพิษณุโลก   พล.    ๖๕๐๐๐ 

                         3   ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

        ตำแหนง ตามขอตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหนงศึกษานิเทศก  

        ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting ฟร ี

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก, ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ, ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2,  
        ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3, ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่
        การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 และผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
        อุตรดิตถ เขต 2  
 

สิ่งทีส่งมาดวย  1. กำหนดการอบรม จำนวน  1  ฉบับ 
  2. แบบตอบรับเขารวมการอบรม จำนวน  1  ฉบับ 

 ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ กำหนดจัดอบรมพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนง ตามขอตกลงในการ 

พัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหนงศึกษานิเทศก วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 

13.00 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เห็นวาโครงการน้ีเปนประโยชน 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสงักัดของทาน รวมถึงเปนการสรางความรวมมือดานการพัฒนาวิชาการ

ระหวางหนวยงานการศึกษา จึงขอเชิญศึกษานิเทศกเขารวมอบรมพัฒนาดังกลาว ตามกำหนดการที่แนบ  

เขารวมอบรมผานระบบ Zoom Meeting โดยใช Meeting ID: 889 5684 0682 และ Passcode: 214798  

ในการน้ีขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรบัการเขารวมอบรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ เพื่อสะดวกในการจัดเตรยีมเกียรติบัตรสำหรับผูเขารวมการอบรม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                     
   (นางสาวจริวรรณ  สุรเสียง) 
   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ปฏิบัติราชการแทน 
   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
 

กลุมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๗๒3๕-6 ตอ ๑๕, ๐๖ ๒๓๑๐ ๙๐๗๓ 
โทรสาร  ๐ ๕๕๒๖ ๗๒๓๔ 

ด่วนทีสุ่ด 



กำหนดการ 

อบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนง 

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหนงศึกษานิเทศก 

ในรูปแบบออนไลนผาน Zoom Cloud Meetings 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

  วันอังคารท่ี 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ หองประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 

............................................................................................................... 
 
 

12.30 – 13.00 น. เขาสูระบบเตรียมความพรอม 

13.00 – 13.30 น. พิธีเปด โดย นายสุดเขต  สวยสม ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ 

13.30 – 16.30 น. วิทยากรโดย ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 

      ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

- เจาะลึกหลกัเกณฑและวิธีการ ว11 มาตรฐานตำแหนง ว3 และการลดระยะเวลา ว4 

- การเขียนขอตกลงในการพฒันางาน (PA) ตามมาตรฐานตำแหนงและวิทยฐานะ  

  ตำแหนงศึกษานิเทศก 

   - การขอมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการ ว11 ตำแหนงศึกษานิเทศก 

- การขอมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการ ว 11 ชวงเปลี่ยนผาน 

 

************************************** 

 

หมายเหตุ : พกัรบัประทานอาหารวางพรอมเครือ่งด่ืมเวลา 14.30-14.45 น. (สำหรบับุคลากร สพม.พลอต) 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับ 
การเขารวมอบรมพฒันาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

        ตำแหนง ตามขอตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหนงศึกษานิเทศก 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting 

 

ช่ือหนวยงาน.................................................................................................. จังหวัด.............................................. 

เบอรโทรศัพท............................................................................. เบอรโทรสาร........................................................ 
 

  มีความประสงคเขาอบรม 

รายช่ือผูเขารวมอบรม 

1. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

2. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

3. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

4. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

5. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

6. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

7. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

8. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

9. ช่ือ-สกุล.......................................................................................... ตำแหนง...................................................... 

10. ช่ือ-สกุล........................................................................................ ตำแหนง...................................................... 
 

  ไมเขารวมอบรม เน่ืองจาก...................................................................................................................... 

 

   ลงช่ือ........................................................... 

          (.........................................................) 

   ตำแหนง........................................................ 
 

โปรดสงแบบตอบรบัภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

กลุมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ 

โทรศัพท 06 2310 9073  โทรสาร  0 5526 7234 

ผูประสานงาน นางปาริตา ศรีวิชา 06 2919 3656, นางเนตรนุช แกวมณี 09 4796 3595,  

                  นางสาวกรรณิการ เพ็งปรางค 08 1938 1090 

หมายเหตุ : กรุณาพิมพช่ือนามสกุลใหชัดเจน เพือ่ความถูกตองของเกียรติบัตร 

































































































 
 
 รายงานผลการดำเนินงานเล่มนี้ เป็นรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กิจกรรมย่อย 1 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากศึกษานิเทศก์ใน
หน่วยงานการศึกษาของจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก  

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมนี้ สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
มา ณ โอกาสนี้ 
 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
  ธันวาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำนำ 



 
 
 
   หน้า 
สรุปผลการดำเนินงาน  1-9 
ภาคผนวก 
 - ภาพกิจกรรม   
 - โครงการ   
 - คำสั่งคณะทำงาน   
 - เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม   
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กิจกรรมย่อย 1 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  วันที่ 7 ธันวาคม 2564  เวลา  13.00 – 16.30 น. 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

งบประมาณที่ใช ้  งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 งบประมาณที่ใช้ไปในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมย่อย 1 ดังรายการต่อไปนี้ 
 1. ค่าวิทยากร (3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท)  3,600 บาท 
 2. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม  1,000 บาท 
 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน ๆ ละ 35 บาท)   525 บาท 
      รวม  5,125 บาท 

สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

วิธีดำเนินกิจกรรม : อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  

ผลการดำเนินงานในภาพรวม  

 เชิงปริมาณ  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9 คน  
แต่ขยายผลให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 99 คน แยกเป็น  
  1. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
จำนวน 7 ราย 
 2. บุคลากร สังกัดมัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   จำนวน 5 ราย 
 3. ขยายผลให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
ศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร รวม 87 ราย 

 เชิงคุณภาพ  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในงานได้ สามารถถ่ายทอด ให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ และมีความมั่นใจสามารถนำความรู้ 
ไปปรับใช้ได ้อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด รวมกันไมต่่ำกว่าร้อยละ 80  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (จำนวน 99 คน) 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ชัดเจน กระชับ เวลาเหมาะสม 
 2. เป็นการอบรมที่ได้รับความรู้ตามความต้องการ 
 3. ขอขอบคุณโครงการดีๆครับ 
 4. ควรจัดอบรมในลักษณะการฝึกปฏิบัติ มีการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปสู่การประเมิน
วิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 
 5. จัดอบรมการจัดทำผลงาน/นวัตกรรม 
 6. เป็นการอบรมที่ดีทำให้มีความเข้าใจและมีความชัดเจนมากขึ้น ๆ 

 

ปัญหา อุปสรรค  การอบรมเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผู้รับการอบรมขาดการโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์
กับวิทยากร การวิพากษ์ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการอบรม รวมถึงขาดการฝึกปฏิบัติจริง  

ข้อเสนอแนะ  อาจจัดการอบรมในรูปแบบที่เอ้ือต่อการฝึกปฏิบัติ และเกิดการโต้ตอบและวิพากษ์ รวมถึงเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมมากยิ่งขึ้น 

รูปกิจกรรม 

 



 
รูปกิจกรรม 
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ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 



แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์......................... 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.การพัฒนาการเรียนรู้............................................... 
แผนย่อยที่ 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
              2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์หลากหลาย 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 12 ด้านการศึกษา  
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
                     เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                     เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ 
                                                        และ ICT 
                          ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการ 
                                                       บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

กลุ่มงานทีรั่บผิดชอบ..........พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา............................................................... 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา  และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับแผนย่อยของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้   มุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน  และ 
การเสริมสร้าง การยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ท้ั งในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การเปลี่ยนบทบาทครู  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ 
อย่างต่อเนื่อง  แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญา 
ให้เต็มตามศักยภาพ  รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมั่นคง  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ  ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การศึกษาของพื้นท่ี ตามบทบาท ภารกิจด้านการศึกษาในพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นท่ี  
ซึ ่งสอดคล้องกับแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ  3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ   
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เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องท่ี 3 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จากเหตุผลดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ  จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  โดยพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีความรู้ มีทักษะ  มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนมนศตวรรษท่ี 21  มีสุขภาวะท่ีเหมาะสม
ตามวัย  มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเป็นพลเมือง  พลโลกท่ีดี 
พร้อมก้าวสู่สากล ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพฒันา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.  วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสม 
และนำไปปฏิบัติได้ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
 2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 
  3.เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม

สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. สถานศึกษาในสังกัด มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน 
3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการส่งเสริมสมรรถนะ 
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. นักเรียนในสังกัด มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
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3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย  

และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. ร้อยละ 100 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ์ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย และมีทักษะ  

ความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐาน  
วิธีการ/เครื ่องมือวัดความสำเร็จ นิเทศติดตามประเมินผล/แบบสอบถาม, แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือน ตุลาคม ปี 2564 – เดือน กันยายน ปี 2565 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา 

            

2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

            

3. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

            

4. พัฒนาคุณภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ทุกคนได้รับ
การพัฒนาด้านวิชาชีพและมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

            

5. เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ี 

            

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

            

7. ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence center : HCEC) 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  340,000 บาท (สามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการ 
 

แหล่งที่มา จำนวน (บาท) 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 340,000 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                - 
......................(หน่วยงานอื่น)                                - 

รวมงบประมาณ 340,000 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา 30,000 - - 50,000 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

20,000  20,000 - 

กิจกรรมที่ 3 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 
30,000  - 30,000 30,000 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูด้านการจัดการเรียนการ
สอน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ทุกคนได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาชีพและมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 
10,000 

 
- - 10,000 

กิจกรรมที่ 5 เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ี 

10,000 - 10,000 10,000 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

 
20,000 

- 
10,000 10,000 

กิจกรรมที่ 7 ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence center : 
HCEC) 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

รวมทั้งสิ้น 130,000 10,000 80,000 120,000 
   (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
 อาหารว่างและเครื่องด่ืม สถานท่ี ราชการ  35 บาท/มื้อ/คน    เอกชน  50 บาท/มื้อ/คน  
 อาหารกลางวัน สถานท่ี ราชการ 100 บาท/มื้อ/คน   เอกชน 250 บาท/มื้อ/คน   

  



5 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

 - ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตามกำหนดได้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 - จัดทำข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดให้มีการพัฒนา
ในรอบต่อไป หรือจัดให้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรอื่นทดแทน 
 

 

ข้อมูลผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางปาริตา  ศรีวิชา   โทรศัพท์   06 2919 3656 
E-mail address : rung9467@gmail.com โทรสาร   0 5526 7234 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งคณะทำงาน 



 
 
 

คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ท่ี 353/2564                               

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  

        ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 
…………………………………..………… 

 ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีหลักการ เหตุผล เจตนารมณ์ และกรอบแนวคิดท่ีสำคัญหลายด้าน ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญท่ีต้องดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอบรมพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. เพื่อให้
การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการ ดังนี้ 

 ที่ปรึกษา 
  1. นายสุดเขต  สวยสม ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รองประธานคณะกรรมการ 
  3. นายสิงห์เพชร  สุทธิ รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์   คณะกรรมการ 
 มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ  
ให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด 

 คณะกรรมการดำเนินงาน 
  1. นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์     ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางปาริตา  ศรีวิชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             รองประธานคณะกรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
  3. นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์ พนักงานราชการ  คณะกรรมการ 
  4. นายพรรณชัย ใบศรี พนักงานราชการ  คณะกรรมการ 
  5. นายวรรณุกร  แพงน้อย เจ้าหน้าท่ีธุรการ      คณะกรรมการ 
  6. นางเนตรนุช  แก้วมณี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ          คณะกรรมการและเลขานุการ 
   7. นางสาวกรรณิการ์  เพ็งปรางค์ พนักงานราชการ                     คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี วางแผน ประสานงาน จัดทำเอกสาร ดูแลระบบออนไลน์ ประเมนิผล รายงานผล และดำเนินการ
ในส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การอบรมในครั้งนี้ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 
 

/ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้... 
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   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
     ส่ัง  ณ  วันท่ี  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

  
 (นายสุดเขต  สวยสม) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร 



ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำพิษณุโลก อตุรดิตถ์
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้ใหไ้วเ้พื่อแสดงวา่

....................................................

ผา่นการอบรมพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา

ขอใหเ้จรญิสุขสวสัดิ ์ประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานสบืไป

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๗ เดือน ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุดเขต สวยสม)
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณุโลก อุตรดติถ์

ต าแหน่งศกึษานิเทศก์

เลขที ่๑๔๘๕/๒๕๖๔

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง ตามขอ้ตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement :PA)





กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม “สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหนี้สิน” 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววรณัน  ทองดอนคำ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเงิน
และชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ท่ีประสบปัญหาด้านการเงินและหนี้สิน 
ซึ่งถือเป็นส่ิงท่ีต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และต้องมีแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความร่วมมือจาก
ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก รวมท้ังบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นคงยั่งยืน 
สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงจัดทำกิจกรรม 
“สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหนี้สิน” ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
          1) เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการเงินและการออมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2) เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านการเงินและหนี้สินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
         1) ร้อยละ 80 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดบรรจุใหม่ (กลุ่มอายุราชการ 1-5 ปี) 
มีความรู้ด้านการเงิน การคลัง และการออม 
 2) ร้อยละ 80 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การออม 
สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการถึงปัญหาด้านการเงินและหนี้สิน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออม วินัยในการ
ใช้จ่าย และการไม่สร้างหนี้สินโดยไม่มีความจำเป็น 
         2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านการเงินและหนี้สิน 
          3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนการใช้
จ่ายเงินและวางแผนการออมเงินได้อย่างเป็นระบบ 
     3.3 วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรมหลังการอบรม 
     3.4 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งส้ิน 183 คน แบ่งเป็น 
           1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ อายุราชการไม่เกิน 5 ปี หรือข้าราชการครู 
ในสังกัด รวมโรงเรียนละ 3 คน จำนวน 58 โรงเรยีน รวม 171 คน 
           2) บุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ รวม 12 คน 
                                                                                                                ๔.  ระยะ... 



 
๔.  พื้นที่ดำเนินการ : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

๕.  ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

6.  รูปแบบกิจกรรม : อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 

7.  วิธีดำเนินกิจกรรม 
     1)  วางแผนการดำเนินการ 
     2)  เขียนกิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 
     3)  ดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม 
     4)  สรุปผลการดำเนินงาน 

8.  งบประมาณที่ใช้ : 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ : (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
             -  ค่าวิทยากร 2 ช่ัวโมง                               1,200.- บาท 
             -  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม                           140.- บาท 
             -  ค่าวัสดุ                                                   800.- บาท 
             -  ค่าใช้จ่ายอื่น                                            360.- บาท 
             รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น                           2,500.- บาท 

                                         ***************************** 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมยอย 3  กิจกรรม “สรางวินัย ใฝการออม ปลอดหนี้สิน” 

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม  วันที่ 18 กุมภาพันธ 2565  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ 

งบประมาณที่ใช   งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 
 งบประมาณที่ใชไปในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยอย 3  ดังรายการตอไปนี้ 
 1. คาวิทยากร (2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท)  1,200 บาท 
 2. คาวัสดุ                                        800 บาท 
 3. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม                          140 บาท 
                4. คาใชจายอื่น                                                   360 บาท 
      รวม           2,500 บาท 

สถานท่ีดําเนินการ : หองประชุมชินเรศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

วิธีดําเนินกิจกรรม : อบรมรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม  
          เชิงปริมาณ 
            1) รอยละ 80 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดบรรจุใหม (กลุมอายุราชการ 1-5 ป)  
มีความรูดานการเงิน การคลัง และการออม ในระดับมาก ถึง มากที่สุด  
            2) รอยละ 80 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจดานการเงิน การ
ออม สามารถนําไปปรับใชในการดํารงชีวิตได และเกิดความตระหนักถึงความสําคญัในการถึงปญหาดานการเงินและ
หนี้สิน 
ในระดับมาก ถึง มากที่สุด 

          เชิงคุณภาพ 
            1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจในเร่ืองการออม วินัยใน 
การใชจาย และการไมสรางหนี้สินโดยไมมีความจําเปน 
            2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกิดความตระหนักถึงปญหาดานการเงินและหนี้สิน 
            3) ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสังกัด สามารถนําความรูไปปรับใชในการวางแผน 
การใชจายเงินและวางแผนการออมเงินไดอยางเปนระบบ 
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ผลการประเมินของผูเขารับการอบรม (จํานวน 314 คน) 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
       โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ ถือเปนโครงการอบรมที่ดี 
เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจดานการเงิน การออม โดยมีการแนะแนวการวางแผนการใชจายเงินและการออมเงนิ 
ไดอยางเปนระบบ ใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดานการเงินและหนี้สิน ชีวิตความเปนอยูของ
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดอยางชัดเจน ใหสามารถนําความรูไปปรับใชในการดํารงชีวิตได  
ปญหา อุปสรรค  การอบรมเปนการอบรมในรูปแบบออนไลน ผูรับการอบรมขาดการโตตอบและมีปฏิสัมพันธ
กับวิทยากร การวิพากษ และขอคิดเห็นตาง ๆ ในการอบรม  

ขอเสนอแนะ  อาจจัดการอบรมในรูปแบบท่ีเกิดการโตตอบซักถาม ระหวางวิทยากรและผูเขารับการอบรม 
มากยิ่งข้ึน  

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการอบรม กิจกรรม “สรางวินัย ใฝการออม ปลอดหนี้สิน” 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                   
 

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรม “บริการความรู้ ถึงมือครู”  
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 

1. หลักการและเหตุผล  ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีแนวความคิดในการ
ยกระดับการให้บริการ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากับโรงเรียนในสังกัด 
อาทิ วิธีการจัดต้ังงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การเบิกเงินสวัดิการ การลาศึกษาต่อ การขอ
สำเนา ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ข้ันตอนการขอหนังสือ
รับรองสิทธิ ธอส. เป็นต้น 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงได้ทำแบบสำรวจความต้องการ
ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อจัดทำขั้นตอนการขอรับบริการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ทุกกลุ่มงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม “บริการความรู้ ถึงมือ
ครู” ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุด  

 การดำเนินกิจกรรมนี้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือ
ของเครือข่าย (สหวิทยาเขต) ร่วมกันจัดทำเป็นคลิปส้ัน ความยาวประมาณ 5 นาที เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับ
บริการต่าง ๆ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นความรู้ส่งถึงมือครูให้เข้าใจได้ง่าย สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และมีคุณภาพ โดยผู้รับบริการสามารถเข้าถึงความรู้ได้ในส่ือออนไลน์หลายช่องทาง อาทิ Facebook หรือ 
Youtube เป็นต้น 

 

2. วัตถุประสงค ์  1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาส่ือ
ออนไลน์ในการให้บริการ และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 1. ร้อยละ 100 ของกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์ 
มีส่ือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการรบับริการงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ในส่ือออนไลน์  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน และการยกระดับการให้บริการได้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้รับบริการ) มีความรู้ความเข้าใจในการรับบริการ 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 



                   
 

 เชิงคุณภาพ    
 1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  มส่ืีอความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการรับบริการงานต่าง ๆ เผยแพร่ในส่ือออนไลน์ 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน และการยกระดับการให้บริการ 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้รับบริการ) มีความรู้ความเข้าใจในการรับบริการ 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ  แบบสอบถาม, แบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : 11 มกราคม 2565  ถึง 30 กันยายน 2565 

6. สถานที่ดำเนินการ : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

6. วิธีดำเนินกิจกรรม :  
 1. วางแผนการดำเนินการ 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 3. คณะทำงานดำเนินการตามแผน 
 4. เผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือออนไลน์หลายช่องทาง อาทิ Facebook หรือ Youtube 
 5. สรุปผลการดำเนินงาน 

7. งบประมาณท่ีใช ้: 10,590.-บาท  

8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ : (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 - ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 3 เล่ม     300.-บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (1 มื้อ ๆ ละ 35 14 คน)     490.-บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย (6 มื้อ ๆ 35 บาท 30 คน)          6,300.-บาท 
 - ค่าจ้างเหมาบริการ             3,500.-บาท  
 รวมใช้งบประมาณท้ังสิ้น              10,590.-บาท 
 

------------------------ 
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ท่ี  60  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนกิจกรรม “บริการความรู้ ถึงมือครู” 
..................................................................... 

ด้วย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีแนวความคิดในการยกระดับ
การให้บริการ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับ
โรงเรียนในสังกัด อาทิ วิธีการจัดตั้งงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การเบิกเงินสวั สดิการ การลา
ศึกษาต่อ การขอสำเนา ก.พ.7 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิทธิ เพื่อ
จัดทำขั้นตอนการขอรับบริการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ทุกกลุ่มงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม “บริการความรู้ ถึงมือครู” ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมาก
ที่สุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยความร่วมมือของเครือข่าย (สหวิทยาเขต) ร่วมกันจัดทำเป็นคลิปส้ัน 
ความยาวประมาณ 5 นาที เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการต่าง ๆ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นความรู้                 
ส่งถงึมือครูให้เข้าใจได้ง่าย สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ  ดังนี้  

  ๑. คณะกรรมการอำนวยการ  หน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 

1.นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์          ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์          รองประธานกรรมการ 
๓.นายสิงห์เพชร  สุทธิ รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์          รองประธานกรรมการ 
สหวิทยาเขตพุทธชินราช     
4.นายเฉลียว คำดี   ผอ.โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ 
5.นายชัยลักษณ์ รักษา ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ 
6.นายวันชัย อยู่ตรง    ผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก     กรรมการ 
7.นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ  ผอ.โรงเรียนดอนทองวิทยา กรรมการ 
8.ว่าท่ี ร.ต.บุญสืบ มะอิ  ผอ.โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา  กรรมการ 
สหวิทยาเขตนเรศวร   
9.นายสุริยา จันทิมา   ผอ.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ 
10.นายธนู เมฆี   ผอ.โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการ 
11.นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผอ.โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการ 
12.นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ ผอ.โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"            กรรมการ 
13.นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม  ผอ.โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการ 
14.นางบุปผา ทองน้อย ผอ.โรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการ 
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สหวิทยาเขตเอกาทศรถ     
15.นายเสกสันต์ ทองม่วง  ผอ.โรงเรียนวังทองพิทยาคม กรรมการ 
16.ว่าท่ี ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง  ผอ.โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ 
17.นายนคเรศ นิลวงศ์  ผอ.โรงเรียนหนองพระพิทยา กรรมการ 
18.นายธำรงค์ จ่ันฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม กรรมการ 
19.ว่าท่ี ร.ต.เกตุ ต่วนเครือ   ผอ.โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา กรรมการ 
20.นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน ผอ.โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ 
21.นางสาววิไล อ่อนตานา   ผอ.โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม กรรมการ 
22.ส.อ.อนุสรณ์ ประสารภักดิ์ ผอ.โรงเรียนน้ำรนิพิทยาคม กรรมการ 
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา   
23.นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์    ผอ.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ 
24.นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผอ.โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ 
25.นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก    ผอ.โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กรรมการ 
26.ว่าท่ีร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผอ.โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กรรมการ 
27.นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป   ผอ.โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา กรรมการ 
28.นายวัลลภ มานักฆ้อง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา     กรรมการ 
สหวิทยาเขตวังจันทน์     
29.นายเมธี ศรีรันต์  ผอ.โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการ 
30.นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนพรหมพริามวิทยา กรรมการ 
31.นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา กรรมการ 
32.นายธีรธัช ทุ้ยแป ผอ.โรงเรียนดงประคำพิทยาคม กรรมการ 
33.นายวีระพนธ์ คำดี ผอ.โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม กรรมการ 
34.พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ ผอ.โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม กรรมการ 
สหวิทยาเขตบางกลางท่าว   
35.จ.ส.อ.ประมวล วันมี  ผอ.โรงเรียนนครไทย กรรมการ 
36.นางหัทยา นุกอง ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการ 
37.นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผอ.โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กรรมการ 
38.นายประจบ ช้างอินทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนนาบัววิทยา            กรรมการ 
39.นายกร เลือกหา ผอ.โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา กรรมการ 
40.นายวิทยา ชนะภัย ผอ.โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
41.นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ ผอ.โรงเรียนยางโกลนวิทยา กรรมการ 
42.นางพิมพน์ารา นุปิง  ผอ.โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา กรรมการ 
สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร   
43.นายบัญชร จันทร์ดา  ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์  กรรมการ 
44.นางศศิมาพร ท่าสะอาด  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ          กรรมการ 
45.นายสังวาร เอ็บมูล       ผอ.โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์        กรรมการ 
46.นางภคพร สีกา ผอ.โรงเรียนฟากท่าวิทยา กรรมการ 
47.นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน ผอ.โรงเรียนแสนตอวิทยา กรรมการ 
48.นายชยพล เอ็บมูล   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม        กรรมการ 
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สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก       
49.นายเจษฎา ปาณะจำนงค์ ผอ.โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์ กรรมการ 
50.นายประสงค์ สินเดช ผอ.โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ 
51.นายศุภชัย สิงห์โต ผอ.โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม กรรมการ 
52.นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง ผอ.โรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการ 
53.นางปฏิมา นรภัทรพิมล ผอ.โรงเรียนพิชัย  กรรมการ 
54.นางภิมุขสุดา ไวยกูล ผอ.โรงเรียนบ้านโคนพิทยา           กรรมการ 
สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์     
55.นายจลัญ อินตายวง ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
56.นายวีระพนัธุ์ ดอนท้วม ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์                กรรมการ 
57.นายวิเชียร ปั้นม่วง ผอ.โรงเรียนน้ำริดวิทยา กรรมการ 
58.นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผอ.โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการ 
59.นางสาวอัจฉราภรณ์ เสวันนา ผอ.โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรรมการ 
60.นายศักดิ์ดา มีเพ็ชร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนลับแลพิทยาคม               กรรมการ 
61.นางปาริตา ศรีวิชา ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 

62.นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์ พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
63.นางสาววรณัน ทองดอนคำ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
  ๒. คณะกรรมการด้านสื่อและเทคโนโลยี หน้าที่ จัดทำคลิปสั ้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
ถ่ายทอดข้ันตอนการขอรับบริการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ทุกกลุ่มงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ประกอบด้วย 

 

1.นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง  รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์          ประธานคณะกรรมการ 
2.นายคณิน อุดมความสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รองประธานคณะกรรมการ 
สหวิทยาเขตพุทธชินราช   
3.นายธีรพงษ์ นวลด่อน  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ 
4.นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ  ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา กรรมการ 
5.นายสุขุมพัฒน์ กันธะมา  ครูโรงเรียนวงัน้ำคู้ศึกษา กรรมการ 
6.นางกรรณิกา จันทร์วงค์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก          กรรมการ 
7.นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
สหวิทยาเขตนเรศวร    
8.นายจรูญ เถ่ือนกูล ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ 
9.นายรัตตกานต์ ตาลวิราช ครูอัตราจ้างโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ 
10.นายอรรถ ยุกตานนท์ ลูกจ้างสำนักงานโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ 
11.นายกิตติพัฒน์ ไวเปีย      ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการ 
12.นายประดับชัย อินมณี ครูโรงเรียนชุมแสงสงครามฯ กรรมการ 
13.นายชยานันท์ สีคำ  ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการ 
14.นางสาวธนัชชา เหล็กท่ัง ครูผู้ช่วยโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการ 
15.นายพิสิษฐ์ สายตา    ครูผู้ช่วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการ 
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16.นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการ 
17.นายปฏิภาณ ทองพงษ์เนียม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการ 
สหวิทยาเขตเอกาทศรถ     
18.นายพรอนนัต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนวงัทองพิทยาคม กรรมการ 
19.นายศิริวัฒน์ มีเคน ครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ 
20.นางสาวชุตินันท์ สงคุ้ม ครูโรงเรียนเนนิสะอาดวิทยาคม กรรมการ 
21.นายเกรียงไกร ศรีเจริญ ครูโรงเรียนหนองพระพิทยา กรรมการ 
22.นายอนุศร อินกัน ครูโรงเรียนน้ำรนิพิทยาคม กรรมการ 
23.นายชัยภัทร ศรีทุมา ครูโรงเรียนทรัพยไ์พรวัลย์วิทยาคม กรรมการ 
24.นายนิตยา คงสนิท ครูโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา กรรมการ 
25.นายกฤษณะ บัวขาว ครูโรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม กรรมการ 
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา   
26.นางสาวสุกัญญา แดงเรือง รอง ผอ.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ 
27.นายนิธิกร แทบศรี ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ 
28.นางอุรา ตรีวัชรานนท์ ครูโรงเรียนเนนิมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ 
29.นายนพดล วรรณารุณ ครูโรงเรียนวงัโพรงพิทยาคม กรรมการ 
30.นางสาวกรณิการ์ สุขบัว ครูโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กรรมการ 
31.นายกีรวัฒน์ ช่ืนจิตต์ ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ 
32.นายดรัณภพ สุวรรณโน ครูผู้ช่วยโรงเรียนเนิ่มกุ่มวิทยา กรรมการ 
33.นายเทพนที ทองยิ้ม ลูกจ้างช่ัวคราวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ 
34.นายกษิด์เดช กันนะพันธ ์ ลูกจ้างช่ัวคราวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ 
35.นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ 
36.นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  กรรมการ 
สหวิทยาเขตวังจันทน์     
37.นายมนูญ บุบผาพ่วง รอง ผอ.โรงเรียนจ่านกร้อง  กรรมการ 
38.นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ รอง ผอ.โรงเรียนจ่านกร้อง   กรรมการ 
39.นายวัชรากร เปรมประสิทธิ์ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง  กรรมการ 
40.นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการ 
41.นางสาววริษฐา บัวทอง ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการ 
42.นายมาโนช พรามพิทักษ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการ 
43.นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
44.นายนพดล สายอรุณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการ 
45.นายวิโรจน์ พรมทับ ครูโรงเรียนดงประคำพิทยาคม กรรมการ 
46.นายอิศรา ต๊ิบปะละ ธุรการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการ 
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สหวิทยาเขตบางกลางท่าว   
47.นางทิตยา หงษ์ทองมี  ครูโรงเรียนนครไทย กรรมการ 
48.นายภัทรพงษ์ หงษ์ทองม ี ครูโรงเรียนนครไทย กรรมการ 
49.นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูโรงเรียนนครไทย กรรมการ 
50.นายภูเมศวร์ หมั่นกิจ ครูโรงเรียนนครไทย กรรมการ 
51.นายธนพฒัน์ ศรีคำสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย กรรมการ 
52.นางสาวรัญชิดา สีลา ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย กรรมการ 
53.นายณัทธร จันทร์เกษม ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย กรรมการ 
54.นายไพฑูรย์ เสวดี  พนักงานราชการ โรงเรียนนครไทย กรรมการ 
สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร   
54.นายเพลิน ประธรรมสาร   ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา กรรมการ 
56.นายประสิทธิ์ ปัญญา ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ กรรมการ 
57.นายกิตติชัย จันทร์โสดา   ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ กรรมการ 
58.นายณัฐชัย ตาใส   ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา กรรมการ 
59.นางสาวชนกนาถ นมะภัทร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ ์ กรรมการ 
60.นางสาวศุภาพิชญ์ พุ่มสิริโรจน์    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ ์ กรรมการ 
61.นางสาวนารถนรี จอมประเสริฐ     เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ 
62.นายณัฐ เดชกล้อง เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ 
สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก      
63.นางสาวดวงฤทัย แก้วพวง รอง ผอ.โรงเรียนพิชัย กรรมการ 
64.ว่าท่ี ร.ต.หญิง ฉัตรกมล เช้ือสะอาด  ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ 
65.นายไผท เสือน้อย ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ 
66.นางสาววิชญาพร ทาเหล็ก ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ 
67.นางสาวจุฑามาศ เฮงประเสริฐ ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการ 
68.นางอารีรีตน์ สนิทอินทร ์ ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการ 
69.นางสาวณิชกานต์ อนุสรราชกิจ ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการ 
70.นางสาวพิมพ์ชนก เทศขำ ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการ 
สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์     
71.นายพลวิชญ์ วัยวุฒ ิ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
72.นางสาวภิรญา สายศิริสุข  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
73.นางจงกลณี หอมนาน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
74.นายวชิรศักดิ์ แก้วดี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ ์                    กรรมการ 
75.นางศิริโสภา พรหมมี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ ์                    กรรมการ 
76.นางสาวอลิษา ต๊ิบคำ ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา กรรมการ 
77.นางสาวสุพร จรัสศรี ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการ 
78.นางสาวนันทรัตน์ คำพรหม ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรรมการ 
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79.นายนุกูล การุณประชา เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
80.นางธันยร์ดา พันธ์พุทธรัตน ์ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
81.นางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
82.นายคณิน อุดมความสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
83.นางอำพา สุขสบาย ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ 
84.นางเตือนใจ พรมมี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
85.นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา           กรรมการ 
86.นางโชติกา กุลจู ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
87.นางสุวณี น้อยผา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
88.ส.ต.ท.ธีระ ล้ิมสุวรรณ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
89.นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
90.นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์ พนักงานราชการ นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
91.นายวรรณุกร แพงน้อย เจ้าหน้าท่ี ICT กรรมการ 
92.นางปาริตา ศรีวิชา ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 

93นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์ พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
94.นางสาววรณัน ทองดอนคำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

                       ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

                                                  
       (นายสุดเขต สวยสม) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 















ภาพประกอบกิจกรรมบริการความรู้ถึงมือครู 
 

ภาพการประชุมออนไลน์และทำพิธีเปิดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการเผยแพร่ส่ือทาง Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ภาพการเผยแพร่ส่ือทาง YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมยอยท่ี 4 : เสริมสรางพลังทางบวกในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาพษิณุโลก อุตรดิตถ 
 
หลักการและเหตุผล 

 ดวย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  ตระหนักถึงความสําคัญ 
ถึงชีวิตความเปนอยูของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเปนการเสริมสรางพลังทางบวก 
ในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว  
ที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ 

วัตถุประสงค 

          1) เพ่ือสรางกระบวนการคิดบวกใหปรับเปลี่ยนวิธีคิดตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งตางๆ สูความคดิ และ

แนวปฏิบัติ “เชิงบวก” 

 2) เพ่ือใหบุคลากรมีการสรางวัฒนธรรมองคกรสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ สามารถนํามาใชในการทํางานและดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขมากขึ้น 

 3) เพ่ือใหบุคลากรมุงพัฒนาทัศนคตทิี่ดีทั้งตอตนเอง เพ่ือนรวมงาน และองคกร 

กลุมเปาหมาย : บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

จํานวน 61 คน 

สถานท่ีดําเนินการ : หองประชุมพุทธนเรศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม : วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

     1)  วางแผนการดําเนินการ 

     2)  เสนอขออนุมัติดําเนินการกิจกรรมยอย 4 

     3)  ดําเนินงานตามกิจกรรม 

     4)  สรุปผลการดําเนินงาน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว  

ที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เกิดพลังทางบวกใน 

การปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการใชงบประมาณ :  

             -  คาอาหารวาง (2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 61 คน)                               4,270.- บาท 

             -  คาอาหารกลางวัน (1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 61 คน                        6,100.- บาท 

             รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น                                                     10,370.- บาท 

                                         ***************************** 

         



 
 

กําหนดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมยอยที่ 4 เสริมสรางพลังทางบวกในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 

วันศุกรที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมพุทธนเรศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดติถ 

.............................................................................................................................................................................. 

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น.   พิธีเปดกิจกรรมเสรมิสรางพลังทางบวก 

09.00 – 10.30 น.   รับฟงบรรยายหัวขอหลักการที่สําคัญของคิดบวก 

                             โดย ผอ.สุดเขต สวยสม ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ 

10.45 – 12.00 น.   บรรยายหัวขอเทคนิคการคิดบวก การพัฒนาทักษะการคิดบวกใน 3 มิติ 

                             โดย รองจิรวรรณ  สุรเสียง และ รองสิงหเพชร  สุทธิ 

13.00 – 14.30 น.   แนวทางพัฒนาการคดิบวกเพื่อการประยุกตใช 

                             โดย รองจิรวรรณ  สุรเสียง 

14.30 – 16.30 น.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

                              ********************************************************* 

หมายเหตุ :  1. พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

                2. พักรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

                3. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 



ภาพกิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมยอยที่ 4 : เสริมสรางพลังทางบวกในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจํา พนกังานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 

วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.  

ณ หองประชุมพุทธนเรศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¤Ù�Á×Í¡ÒÃÊÃ�Ò§ E-Portfolio 
�́ÇÂ Google Site

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ¾ÔÉ³ØâÅ¡ ÍØµÃ Ốµ¶�
Ã�ÇÁ¡ÑºÈÙ¹Â� HCEC âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ§·Í§¾Ô·ÂÒ¤Á

áÅÐ¡ÅØ�ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ§·Í§¾Ô·ÂÒ¤Á

ÇÑ¹·Õè 21 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2565
 

³ Ë�Í§âÊµ·ÑÈ¹Ù»¡Ã³� âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ§·Í§¾Ô·ÂÒ¤Á
ÊÑ§¡Ñ´ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ¾ÔÉ³ØâÅ¡ ÍØµÃ Ốµ¶�



1. à¢�Ò Google Drive áÅ�ÇÊÃ�Ò§â¿Åà´ÍÃ�ª×èÍÇ�Ò "Ç.PA" 

2. à¢�Ò https://bit.ly/wtp-pa-site ËÃ×Í OR Code

à¾×èÍà¢�Òâ¿Åà´ÍÃ�µ�¹áºº Google Site

3. ¤ÅÔ¡¢ÇÒ·Õèµ�¹áºº Google Site

 àÅ×Í¡ "·íÒÊíÒà¹Ò"

4. àÅ×Í¡ "áÊ´§µíÒáË¹�§¢Í§ä¿Å�"

1

¡ÒÃ Ñ̈´àµÃÕÂÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

5. ¤ÅÔ¡¢ÇÒ àÅ×Í¡ "Â�ÒÂä»·Õè" àÅ×Í¡â¿Åà´ÍÃ� Ç.PA áÅÐàÅ×Í¡ "Â�ÒÂ"

" ¹íÒä¿Å�àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õèà»�¹ PDF ÁÒãÊ�ã¹ä´Ã¿�¹Õéä �́¤�Ð "

https://bit.ly/wtp-pa-site


2. àÅ×Í¡ "ãª�áÁ�áºº"

3. á¡�ä¢à»�¹¢�ÍÁÙÅ¢Í§µ¹àÍ§ãË�¤Ãº·Ø¡ÊäÅ �́

2

1. à¢�Ò https://bit.ly/wtp-pa-cover2 ËÃ×Í OR Code

à¾×èÍà¢�Òâ¿Åà´ÍÃ�µ�¹áºº Canva

¡ÒÃÊÃ�Ò§Ë¹�Ò»¡àÇçºä«µ�

" ËÃ×Íµ¡áµ�§ãË�ÊÇÂ§ÒÁ
µÒÁªÍºä �́àÅÂ¤�Ð "

https://bit.ly/wtp-pa-cover2


5. ÃÍÊÑ¡¤ÃÙ� ... áÅ�ÇàÅ×Í¡·Õèà¡çºÀÒÂã¹à¤Ã×èÍ§ ÊÃ�Ò§â¿Åà´ÍÃ�
Ë¹�Ò»¡ PA àÅ×Í¡ "Save" áÅÐ´ÒÇ¹�âËÅ´¤Ãº·Ø¡Ë¹�Ò

4. ä»·Õè "áªÃ�" àÅ×Í¡ "´ÒÇ¹�âËÅ´"

à»ÅÕèÂ¹»ÃÐàÀ·à»�¹ "GIF" àÅ×Í¡Ë¹�Ò·ÕÅÐ 1 Ë¹�Ò

àªç¤à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¶Ù¡·Õè ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃµÑé§¤�Ò¡ÒÃ´ÒÇ¹�âËÅ´ 

¡´ "´ÒÇ¹�âËÅ´"

" á¹Ð¹íÒà»ÅÕèÂ¹ª×èÍä¿Å�
ãË�µÃ§¡ÑºËÑÇ¢�Í
¨Ðä �́äÁ�ÊÑºÊ¹ "

¡ÒÃÊÃ�Ò§Ë¹�Ò»¡àÇçºä«µ� (µ�Í)

3



2. ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹Ë¹�Ò»¡àÇçºä«µ�

6. ¡´»Ø�Á      "áÊ´§µÑÇÍÂ�Ò§"

1. Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡ä¿Å� "ÊíÒà¹Ò¢Í§ E-Port Folio" ã¹ Google Drive

¡ÒÃÊÃ�Ò§àÇçºä«µ�

" à»ÅÕèÂ¹ãË�¤Ãº
·Ø¡Ë¹�Ò ·ÕÅÐË¹�Ò "

" àÅ×Í¡ Ù́µÑÇÍÂ�Ò§¨Ò¡áµ�ÅÐÍØ»¡Ã³�
áÅ�Ç¡´     à¾×èÍÍÍ¡ "

4



9. ¡ÒÃá¡�ä¢ÅÔé§¤�·ÕèÃÙ»

5

7. à»ÅÕèÂ¹¢�ÍÁÙÅµ�Ò§ æ  â´Â¡ÒÃ Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õè¢�Í¤ÇÒÁ áÅÐ¾ÔÁ¾�¢�ÍÁÙÅ

8. à»ÅÕèÂ¹ÃÙ»

¡ÒÃÊÃ�Ò§àÇçºä«µ� (µ�Í)

" à»ÅÕèÂ¹ãË�¤Ãº
·Ø¡Ë¹�Ò ·ÕÅÐË¹�Ò "

" Åº¢�Í¤ÇÒÁËÅÑ§à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ :
áÅ�Ç¨ÐàÅ×Í¡Ë¹�ÒàÇçºä �́ 

ËÃ×Í¨ÐÅº·Ñé§ËÁ´ ãÊ�ÅÔé§¤�ÀÒÂ¹Í¡¡çä �́"



6

10. ¡ÒÃà¾ÔèÁºÅçÍ¡à¹×éÍËÒ

11. ÊÒÁÒÃ¶á·Ã¡ÊÔè§µ�Ò§ æ ä �́

" ËÃ×Í¤ÅØÁ¢�Í¤ÇÒÁ áÅ�ÇàÅ×Í¡    
áÅ�Ç¹íÒÅÔé§¤�·Õè¤Ñ´ÅÍ¡áÅ�ÇÁÒÇÒ§ä �́ "

¡ÒÃÊÃ�Ò§àÇçºä«µ� (µ�Í)

" ¡´      àÅ×Í¡ YouTube
à¾×èÍá·Ã¡¤ÅÔ»ä �́ "

" àÅ×Í¡ÃÙ»áºººÅçÍ¡
·Õèµ�Í§¡ÒÃ "

" ÊÒÁÒÃ¶Â�ÒÂä»äÇ�Ê�Ç¹µ�Ò§ æ 
¢Í§Ë¹�Òä �́ "



7

12. ¡ÒÃá·Ã¡ E-book â´Âà¢�ÒàÇçºä«µ� https://anyflip.com

" ¡ÅÑºÁÒ·Õè Google Site 
àÅ×Í¡¾×é¹·Õè·Õèµ�Í§¡ÒÃ 

áÅ�ÇàÅ×Í¡       "

" àÅ×Í¡ÍÕàÁÅ áÅ�Çà¢�ÒàÁÅ à¾×èÍ¹íÒâ¤�´
µÑÇàÅ¢ 6 µÑÇ ÁÒ¡ÃÍ¡Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹ "

¡ÒÃÊÃ�Ò§àÇçºä«µ� (µ�Í)

" àÅ×Í¡¢¹Ò´ áÅÐ¤Ñ´ÅÍ¡â¤�´·Ñé§ËÁ´
ã¹á·çº HTTPS "

" Â×´¢ÂÒÂä �́ ËÃ×Í¡ÅÑºä»àÅ×Í¡¢¹Ò´ãËÁ�
ã¹ anyflip ä �́ "

https://anyflip.com/


8

1. ¡´              ·Õèº¹ÁØÁ¢ÇÒ

" ¡´¤Ñ´ÅÍ¡ÅÔé§¡�
à¾×èÍ¹íÒä»à¼Âá¾Ã� "

" ¡ÒÃµÑé§¤�Ò¡ÒÃáªÃ� "

¡ÒÃà¼Âá¾Ã�àÇçºä«µ�

" µÑé§ª×èÍàÇçºä«µ�Ç�Ò
pa65µÒÁ �́ÇÂª×èÍÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

áÅ�Ç¡´ à¼Âá¾Ã� "

" ·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡�ä¢àÇçºä«µ� 
µ�Í§¡´ à¼Âá¾Ã� "



My Notes



 
 
 
ที่ ศธ ๐๔323/ว 4913                                      ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ ์ 
                                                                        ถนนเลี่ยงเมืองพิษณโุลก-สุโขทัย  ต ำบลท่ำทอง 
                                                                        อ ำเภอเมืองพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐ 

                       22  ธันวำคม  2564 

เรื่อง   กำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลมุ่งสู่อำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล หรือ Data scientists 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่ตั้งศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (HCEC) ในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. รำยชื่อครูแกนน ำกำรขยำยผลฯ      จ ำนวน 1  ชุด 
  2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ                 จ ำนวน 1  ชุด 

  ตำมที่ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ร่วมกับศูนย์บริหำรงำนกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือขยำยผล
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลมุ่งสู่อำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล หรือ Data scientists ให้แก่ ครูแกนน ำ จ ำนวน 
๔๗๐ คน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลมุ่งสู่อำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล  หรือ Data 
scientists ให้กับข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และประชำชนทั่วไปในพ้ืนที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
จ ำนวน ๒๐,000 คน โดยมีครูแกนน ำ จ ำนวน ๔๗๐ คน เป็นผู้อบรมให้กับผู้ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร ณ ศูนย์
พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) นั้น 

   ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงขอแจ้งให้ศูนย์พัฒนำ
ศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :HCEC) ทั้ง ๕ ศูนย์ ในสังกัด 
ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลมุ่งสู่อำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล หรือ Data scientists ร่วมกับครู
แกนน ำ (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑) และประชำสัมพันธ์ เชิญชวน ครู บุคลำกร นักเรียน ประชำชน ที่สนใจเข้ำร่วม
อบรม โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำไม่ต่ ำกว่ำ ศูนย์ละ ๑๐๐ คน และขอให้ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (ตำมสิ่งที่
ส่งมำด้วย ๒) ให้กับศูนย์บริหำรงำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ ภำยในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๕  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

                        ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                                                                                                                  
                                                                          
                                                                          
                                                          
                                                            (นำยสุดเขต  สวยสม) 
                             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

  

                                                                          
                                                                           

 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โทร.  ๐๕๕-๒๖๗๒๓๕-๖ , ศน. พชรณัท 084-5026625  

ด่วนทีสุ่ด 



 
 

 
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การสร้าง E-Port Folio ด้วย Google Site 
วันเสาร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ปฏิบัต ิ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คกก.ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวรายงานวตัถุประสงค์การอบรม  ผอ.เสกสันต์ 
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม  ผอ.สมม.พลอต. 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้าง E-Port Folio  

ด้วย Google Site 
- การสร้างโฟลเดอร์  การเตรียมข้อมูลสำหรับใส่ในเว็บไซต์ เช่น 

แผนการสอน วิจยั สื่อ รายงานการอบรม รูปถ่ายสวยงาม เป็นต้น 
(ในรูปแบบ PDF) 

- การทำสำเนาเว็บไซต์ตน้แบบ  
- การ Log in เข้า google site (e-mail โรงเรียนเท่านัน้ หากไมม่ีไม่

เป็นไรค่ะ) 
- การทำหัวเว็บไซต์ดว้ยโปรแกรม Canva 

 
 
ครูพนิดา ไชยโวหาร 

๑๐.00 - ๑๑.๓๐ น.       -    การเปลี่ยนภาพใน Template หรือในส่วนต่างๆ  
          ของเว็บไซต์ 
     -    การแทรกภาพ  แทรกข้อความ แทรกลิงค์ หรือ 
          คลิปวิดิโอตา่งๆ 

- การเปลี่ยนข้อมูลจากไฟล์ตน้แบบ 

ครูนันทนิจ   
ดารายิ้มฤทธิ ์

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ซักถามข้อสงสัย คณะวิทยากร 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักกลางวัน 

 
 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้าง E-Port Folio ด้วย Google Site 
ลงมือปฏิบัติ และส่งงาน 

คณะวิทยากร 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ซักถามข้อสงสัย  
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิด ผอ.เสกสันต์ 

 
หมายเหตุ  -  อบรมรูปแบบออนไซตส์ำหรบับุคคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม และออนไลนส์ำหรับผูท้ี่สนใจ
ผ่านช่องทาง Google Meet และ ถ่ายทอดสดผ่านช่อง You Tube และ Face Book Fan page  
“ศูนย์ HCEC โรงเรียนวังทองพทิยาคม” 

- กำหนดการอาจมีความปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
- บุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม แต่งกายชุดสุภาพ 

สิ่งที่ต้องเตรียม 
  - คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติตามตลอดการอบรม 
  - ไฟล์รูปภาพตนเองสำหรับทำหน้าปกเว็บไซต์ 
  - ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ดา้น  เชน่ แผนการสอน  วจิัยชัน้เรียน   

  สื่อการสอน วิเคราะห์ผู้เรียน เอกสารชั้นเรียน เปน็ต้น  (เป็นไฟล์ PDF เท่านัน้) 



 

 

                                
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)  โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศูนย์ฯ และพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center  
                 : HCEC)   โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   ประจ าปีงบประมาณ 2565 
     กิจกรรม:  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Basic Data Science)  

2. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับทุกสายงาน การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผน ช่วยสร้าง
โอกาสใหม่และขยายการเจริญเติบโต  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Basic Data Science) 
โดยได้รับองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะเชิงลึก อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการท างาน  ดังนั้นการบริหารจัดการ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ไปสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมโอกาสให้กับองค์กร
จึงเป็นสิ่งส าคัญ   
          โดยในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ
จัดการข้อมูลดังกล่าว  ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  
ในการขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  หรือ Data Scientists ร่วมกับ
บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล ร่วมกับครูแกนน าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565  ให้กับครู บุคลากร และผู้ที่สนใจทั่วทั้ง
ประเทศที่สนใจเข้าร่วมอบรมโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาไม่ต่ ากว่าศูนย์ละ 100  คน โดยให้ครูแกนน าท าหน้าที่
เป็นวิทยากรในการพัฒนา 
 

3. วัตถุประสงค์ 
     1) เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ในหลักการและความส าคัญในสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล  

  2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูล และ การท า Data Cleansing ได้  
  3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 365 สร้างรายงานสรุปผลข้อมูลได้  

 

4. เป้าหมาย 
    4.1  เชิงปริมาณ 

      1). ครูผู้สอน (วิทย์+คณิต)  และผู้ที่สนใจที่สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
          รับผิดชอบของศูนย์ HCEC โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 176 โรงเรียน (4 อ าเภอ ได้แก่ อ.วัดโบสถ์,  
          อ.พรหมพิราม, อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ)  ได้สมัครเข้ารับการอบรม  จ านวน  100  คน 

    4.2  เชิงคุณภาพ 
      1. ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบหลังการอบรมโดย มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 
      2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและความส าคัญในสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

  3. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูล และ การท า Data Cleansing ได ้
             4.  ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft 365 ในการสร้างรายงานการสรุปผลข้อมูลได้  
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ    วันที่ ๔-๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒56๕ 
 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 

 

 
๕.  รายช่ือวิทยากร 
       1)  นายเกียรติมนูญ  บัวชื่น  วิทยากรแกนน าศูนย์ HCEC โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 
       2)  นางสาวอภัสราภรณ์ ผัดหลาน วิทยากรแกนน าศูนย์ HCEC โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 
       3)  นายกนกภณ  เจริญรุ่งเรืองชัย วิทยากรแกนน าครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
       4)  นางสุมินตรา  สุวรรณพันธุ์ วิทยากรแกนน าครโูรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
       5)  นายทัศนัยน์  ทึงข า  วิทยากรแกนน าศูนย์ HCEC โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
       6)  นางนิตตรา  บุญรอด        วิทยากรแกนน าครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
       7)  นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์     วิทยากรแกนน าครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
 

๖.  ด าเนินการอบรม  จ านวน  1  รุ่น    รุ่นที่ ๑  วันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

๗.  รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม  (จ านวนเป้าหมายศูนย์ละไม่ต่ ากว่า 100  คน) 

                    รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  จ านวน  194  คน 
 

รุ่นที ่ ที ่ ชื่อ – นามสกุล อาชีพ โรงเรียน 
1 1 นางสาวเบญจวรรณ แก้วลือไชย ครูผู้ช่วย วัดท่าช้าง 

2 นายวุฒิพงศ์ จันฝุ่น คร ู บ้านน้ าจวง 
3 นายทยา  ไชยราชา ครูผู้ช่วย บ้านน้ าจวง 
4 นายนพพล ศิริปี ครูผู้ช่วย วัดธรรมาราม 
5 นางสาวพรลภัส คล้ายเขียว ครู คศ.2 วัดเขา2 
6 นางสาววราพร  เนียมเสวก คร ู บ้านน้ าทอง2 
7 นายสุริยะ 2ม่วงตาล ครูผู้ช่วย ราษฎร์บ ารุง 
8 นางสาวน้ าฝน  บุญเซ็ง คร ู บ้านชาติตระการ 
9 นางสาวกาญจนาพร นาคสิงห์ ครูผู้ช่วย วัดหางไหล 

10 นางสาวทิพย์สุดา อานค า คร ู วัดวังวน 
11 นางสาวลลิตภัทร  ศรีน่วม ครูผู้ช่วย บางยางพัฒนา 
12 นางวาริน  ค าสี พนักงานราชการ บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 
13 นางสาวอรพรรณ  ทองอินทร์ ครู คศ.2 บ้านห้วยช้างแทง 
14 นายธนกร ยิ้มคง คร ู วัดหนองหม้อแกง 
15 ลลิตา หว่างเชื้อ คร ู วัดคันโช้ง 
16 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์อ่อง คร ู วัดนาขาม 
17 นายศุภมิตร  ธิสงค์ คร ู คันโช้งพิทยาคม 
18 มัลลิกา มีแสงแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านหนองหิน 
19 นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นน้ าใส ครูผู้ช่วย บ้านหนองลาน 
20 นางสาวน้ าผึ้ง ทับชาวนา คร ู โรงเรียนบ้านถ้ าพริก 
21 นางล าพูล ถิรชญานันท์ ครู คศ.3 วัดหินลาด 
22 นางสาวกษมน   เอี่ยมชม พนักงานราชการ บ้านท่ากระดุน 
23 นายไพโรจน์  ขุมข า ครู คศ.2 ชาติตระการวิทยา 

 



 

 

 

 

รุ่นที ่ ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 24 นางสาวกันทิมา จันทะคุณ ครู คศ.2 บ้านนาล้อม 

25 นางสาวอนุสรา วิชัย อัตราจ้าง วัดคลองมะเกลือ 
26 นางสาวอุไรทิพย์  ชาวนา พนักงานราชการ วัดนาขาม 
27 นางสายยนต์  บุญเหลือ ครู คศ.3 วัดเสนาสน์ 
28 นายณัฐพงศ์  นิ่มกลัด คร ู วัดเสนาสน์ 
29 นางสาวน้ าทิพย์  ศรีวัน พนักงานราชการ วัดท่าช้าง 
30 นางสาวพรรณพิสุทธิ์ แสงนวล คร ู บ้านนาจาน 
31 นางสาวนันทยา  อาจหิรัญ ครู คศ.2 ศรีภิรมย์พิทยา 
32 นางสาวกนกวรรณ มีบุญล้ า คร ู พรหมพิรามวิทยา 
33 นางสาวจิรารัตน์ บุญพิมพ์ อัตราจ้าง วัดหเขาสมอคร้า 
34 บุณยานุช  บัวทอง ครูผู้ช่วย บ้านห้วยเฮี้ย 
35 นางสาวสายรุ้ง  บางศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบางยางพัฒนา 
36 นางสาวร าไพ วรรณกุล คร ู บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 
37 นางธัญญธร  สมเนตร ครู คศ.3 วัดสนามไชย 
38 นางสาวชลธิชา อินตาเส้า  ครูผู้ช่วย วัดทุ่งตาเปรี้ยว  
39 นางสาววัฒนาพร  อินทรแสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 
40 นางสาวงามจิตต์ สุขสมบูรณ์วงศ์ คร ู บ้านขุนน้ าคับ 
41 นายศุภณัฐ  จันทร์สง่า อัตราจ้าง บ้านห้วยท้องฟาน 
42 อรอนงค์ ภูมิดี คร ู บางยางพัฒนา 
43 นางวาสนา โนส ี คร ู บ้านร่มเกล้า 
44 นางสาวอุมาพร สุขมามอญ พนักงานราชการ บ่อโพธิ์วิทยา 
45 นายพงษ์พันธ์ กาญจนอุดม  คร ู วังมะด่านพิทยาคม 
46 นางสาวอธิชา สุวรรณคีร คร ู ห้วยปลาไหล 
47 นางสาวธัญญารัตน์ มีสกุล ครูผู้ช่วย ประชาสงเคราะห์พิทยา 
48 นางสาวพัชรินทร์   กองจิว คร ู วัดหนองมะคัง 
49 นางสุภารัตน์  แร่เกิด ครู คศ.2 บ้านนาหล่ม 
50 นางสาวปิยวดี  เขื่อนเพชร ครูผู้ช่วย กัลยาณิวัฒนา ๑ 
51 สุดารัตน์   สง่าเนตร คร ู วัดวังมะด่าน 
52 นางสาวศศิธร    นาคสิงห์ ครูผู้ช่วย วัดวังมะด่าน 
53 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์ ครูผู้ช่วย วัดนาขาม 

54 นางสาวกนกวรรณ   ทองค า คร ู วัดธรรมาราม 

55 นางเจริญรัตน์  วงษา ครู คศ.3 ชาติตระการวิทยา 
56 นางสาวจามจุรี  กล่ าสมบูรณ์ พนักงานราชการ บ้านท่าหินลาด 
57 นางสาวนฤมล  ยอดทัศน์ คร ู นาบัววิทยา 
58 นายปติศักดิ์ ดอนค าเพ็ง ครู คศ.2 วัดหนองมะคัง 



 

 

 

รุ่นที ่ ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 59 นางสาววิภาวี เนียมสวรรค์ ครู คศ.2 วัดวังวน 

60 นางประไพ ช้างอินทร์ ครู คศ.3 นครไทย 
61 นิตยา กลิ่นนวล ครูผู้ช่วย บ้านห้วยเหิน 
62 นางสาวพรพิรุณ เขียวอรุณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนดิฏฐอ ารุง 
63 นางสาวณัฐพร มีแก้ว ครูผู้ช่วย กัลยาณิวัฒนา ๑ 
64 นางสาวสัตตบงกช ยอดบุษดี ครูผู้ช่วย วัดนาขุม 
65 นางสาวส าเริง  มั่นดี ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอ ารุง 
66 นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโท คร ู วัดสะพานหนิ(วงศ์วานประชาสรรค์) 
67 นางสาวพรสวรรค์ แสงอาวุธ คร ู โรงเรียนวัดเซิงหวาย 
68 นางณัฏยา  ชูประสิทธิ์ ครู คศ.3 นครไทยวิทยาคม 
69 นางสาวพัณนิดา  แซ่ย่าง คร ู วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 
70 นางสาวจุฑามาศ แสงสุริย์ ครู คศ.2 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 
71 จีรภา  ตะมาแก้ว คร ู บ้านลาดคื้อ 
72 นางสาวภครัช ไชยรัตน์ คร ู บ้านแยง 
73 นางสาวภัทราวรรณ์  คืนมาเมือง ครูผู้ช่วย วัดเซิงหวาย 
74 นางสาวปาลิตา เรียนหมี คร ู ประชาสามัคคี 
75 นางปรีดาภิรม พุทธโกศล ครู คศ.2 บ้านคลองช้าง 
76 วนิพา ศุภนิมิตกุล ครูผู้ช่วย วัดห้วยดั้ง 
77 นางมะลิวัลย์ มาสูตร ครู คศ.3 วัดหางไหล 
78 นางสาวจันทรวรรณ ค าอ่อนดี ครูผู้ช่วย วัดคลองมะเกลือ 
79 นางนันท์นภัส นุชพ่วง คร ู โรงเรียนราษฎร์บ ารุง 
80 ไพเราะ พุทธสอน อัตราจ้าง นครบางยางพิทยาคม 
81 นางสาวนันทนา  อินแก้ว คร ู นครบางยางพิทยาคม 
82 นางนิภาพรรณ  ฤกษ์สว่าง ครู คศ.3 ชาติตระการวิทยา 
83 นายภัทรวิศฐ์ ภัทรภูริตานนท์ ครูผู้ช่วย บ้านน้ าโจน 
84 วิจิตรา  สุวรรณศิริ ครู คศ.3 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 
85 นางสาวเอ้ือมพร  วงษ์สมบูรณ์ คร ู บ้านนาแฝก 
86 นางสาวจุฑาทิพย์  เตชนันท์ คร ู บ้านน้ าตาก 
87 นายวรินทร์  สุริโย คร ู บ้านน้ าโจน 
88 นางสาวนนทลี    สะค าภา ครู คศ.3 สวนเมี่ยงวิทยา 
89 ฐิติรัตน์  ใจดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาเมือง 
90 นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อสุวรรณ คร ู บ้านท่าหินลาด 
91 นายปลายวิทย์ ปัญโญ คร ู ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 
92 ทิวาพร วงศ์วุฒิ คร ู บ้านเนินสุวรรณ 
93 นางสาวเนตรชนก สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 
94 นางสาวขวัญข้าว เนตรใส ครู คศ.3 บ้านน้ าลอม 



 

 

 
 

รุ่นที ่ ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 95 นางสาวชาณภัท กันเกียว อัตราจ้าง บ้านน้ าลอม 

96 นางสาวชนารัตน์ โชติชื่น คร ู ประชาสามัคคี 
97 นางสาวพิสมร อินสองใจ คร ู วัดวังงิ้วงาม 
98 นางสุนิศา  สุขประเสริฐ ครู คศ.3 บ้านนาล้อม 
99 นายสิทธิพงศ์  กุนอินต๊ะ คร ู คันโช้งพิทยาคม 
100 นางสาวปภัสกฤตย์ แผ้วเกษม ครู คศ.2 ห้วยปลาไหล 
101 ว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งไพลิน   สุขสิงห์ คร ู บ้านพร้าว 
102 นางสาวจินตนา กอกอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 
103 นางสาวสาวิตรี ค าสุด คร ู บ้านหนองกระบาก 
104 นางวารีรัตน์ ยาสุด ครู คศ.3 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 
105 นางสาวศิริลักษณ์ นกม่ัน ครูผู้ช่วย บ้านแยง 
106 นางสาวรุจิรา  พอใจ คร ู โรงเรียนบ้านป่าคาย 
107 นางสาวแสงระวี  โคกครุฑ ครู คศ.2 วัดหอกลอง 
108 นางเดือนเพ็ญ อินทร์หน่ ครู คศ.3 บ้านนาล้อม 
109 นางสีรุ้ง   ศรีชาทุม ครู คศ.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 
110 นายพันธกานต์  จงทอง คร ู วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 
111 นายกรกช กนัทะวงศ์ คร ู บ้านร่มเกล้า 
112 นางสาวปวีณา  จันลา ครูผู้ช่วย วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) 

113 นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์ ครู คศ.3 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 
114 นางสาวศิรธิรางค์   สังาหชาติ คร ู นครบางยางพิทยาคม 
115 นางสาวพัทธราพร  หมีดง คร ู บ้านน้ าโจน 
116 นางสาวสุปรางค์ทิพย์ ทาปัน ครูผู้ช่วย บ่อโพธิ์วิทยา 
117 นางสาวจามจุรี พันโนฤทธิ์ คร ู วิทย์สัมพันธ์ 
118 นางสาวณิชาภา  ด่อนแผ้ว คร ู บ้านเข็กใหญ่ 
119 นางสาวระวีวรรณ  เกตุมะ คร ู บ้านบุ่งวิทยา 
120 นางภัควรางค์  พลธรรม ครู คศ.3 วัดห้วยดั้ง 
121 พงษ์สิริ พวงมะลิ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดบ้านดง 
122 นางสาววรรณา กลิ่นสด คร ู บ้านห้วยท้องฟาน 
123 นางวาสนา  ขุมข า ครู คศ.2 บ้านท่าสะแก 
124 นางสาวนันทนา สุวรรณาจันทร์ ครู คศ.2 บ้านน้ ากุ่ม 
125 นางสาวลิตา   ไชยบาล คร ู บ้านห้วยเฮี้ย 
126 นางไพทยา  ดอนเมือง คร ู วิทยสัมพันธ์ 
127 นางทิพวรรณ  ธรรมาธิวัฒน์ ครูผู้ช่วย วัดหัวเขาสมอคร้า 
128 นางสาวจริยา ทองปลิว ครู คศ.2 บ้านน้ าทอง2 
129 นายบัญชา สืบสุติน ครูผู้ช่วย บ่อโพธ์วิทยา 
130 นางสาวนงค์นภา  ทองชุ่ม ครู คศ.2 บ้านท่าสะแก 



 

 

 
รุ่นที ่ ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 131 นางสาวฐิติมา  บุญมีจิว ครูผู้ช่วย บ้านห้วยเฮี้ย 
132 นายพัฒนศักดิ์ จันเหลือง อัตราจ้าง บ้านเข็กใหญ่ 
133 นางสาวจินดารัตน์ เกตณรงค์ คร ู บ้านเข็กใหญ่ 
134 นางสาวอทิตยา พันธ์แสดง คร ู บ้านเนินทอง 
135 นางสาวธัญนสรณ์ หลาแก้ว ครูผู้ช่วย หนองสะแกประชานุกูล 
136 ธิดาพร  4ดี อัตราจ้าง บ้านบ่อโพธิ์ 
137 อภิชญา ด่านอุดม คร ู วัดเมมสุวรรณาราม 
138 นางสาวอัยลดา ลือยศ คร ู วัดย่านยาวประชานุกูล 
139 นางนิษา  มั่นนุช ครู คศ.3 วัดสนามไชย 
140 อนงค์  จันทร์หอม ครู คศ.3 บ้านวัดโบสถ์(บ ารุงวุฒิวิทยา) 
141 นายณัฐพล   เมฆเคลื่อน คร ู โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 
142 วันเพ็ญ  จานตาดี ครูผู้ช่วย บ้านเนินทอง 
143 จิรภัทร ดวงอุประ ครู คศ.2 สวนเมี่ยงวิทยา 
144 นายธนาดูล  วันศรี ครู คศ.2 โรงเรียนนาบัววิทยา 
145 นายนรากร  อ้นสอน คร ู บ้านเข็กใหญ่ 
146 สมฤทัย  ทองบุญนุ่ม คร ู ยางโกลนวิทยา 
147 ยุพาพร  เพชรทอง ครู คศ.2 วัดบ้าน2 
148 นางสาวหทัยรัตน์ มาท ามา ครูผู้ช่วย บ้านบ่อโพธิ์ 
149 นางสาวเนตรชนก แก้วกรม คร ู บ้านหนองกระดาษ 
150 นางสาวพัฒนา  แสงอ่อน คร ู ชุมชนวัดบ้านดง 
151 นางสินิทตา   สีหะวงษ์ ครู คศ.3 บ้านท่าสะแก 
152 นางสาวพิชญาภา  สุขสมบูรณ์ ครู คศ.2 บ้านทาสะแแก 
153 นางสาวอุษณีย์  เสือจันทร์ ครู คศ.3 พรหมพิรามวิทยา 
154 นางสาวอรญา  สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย บ้านนาเปอะ 
155 นางสาวสายน้ าค้าง อยู่พระจันทร์ คร ู ศรีภิรมย์พิทยา 
156 นางสาวสาลิกา  สุยะ ครูผู้ช่วย วัดบ้าน2 
157 นางประดัด  ชมมี ครู คศ.3 นครไทย 
158 นางสาววิภาภรณ์  กันล้อม พนักงานราชการ บ้านห้วยเฮี้ย 
159 นางเพ็ญรุ่ง บุญมีจิว ครู คศ.3 บ้านนาขุมคัน 
160 นายอนุสรณ์ นาคยิ้ม ครู คศ.3 วัดโบสถ์ศึกษา 
161 นายสุพิชา  สิทธิโสภณ ครู คศ.3 วัดโบสถ์ศึกษา 
162 นายณัฐพล ทนคง คร ู ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 
163 มยุรี แก้วอิน ครู คศ.2 บ้านท่าหนองปากพาน 
164 นางสาวศศิธร   จันทร์โท คร ู นครไทย 
165 นางศนิสา   มั่นดี ครู คศ.3 วัดโบสถ์ 
166 นางสาวสรารัตน์ สอนสุกอง ครูผู้ช่วย พรหมพิรามวิทยา 



 

 

 
 
 

รุ่นที ่ ที ่ ชื่อ – นามสกุล อาชีพ หมายเหตุ 
 167 นางสาวณัฏฐนิช ลาเตะ คร ู วัดบ้าน2 

168 นางสาวประกายรุ้ง ขันทกสิกรรม คร ู โรงเรียนวัดนาขาม 
169 กรรณิการ์  โทจ าปา คร ู ชุมชนบ้านท่างาม 
170 นางสาวณัฐสุดา หุ่นเที่ยง พนักงานราชการ วัดหอกลอง 
171 นางสาวสุทธิดา สุทธิ ครูผู้ช่วย วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) 
172 นายจีระศักดิ์ จันพร ครู คศ.2 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 
173 นางสาวสุประวีณ์  บุญอาจ คร ู บ้านห้วยทรายเหนือ 
174 สุกัญญา แซ่เตียว คร ู บ้านห้วยช้างแทง 
175 นายบุญยืน  เกิดทวี ครู คศ.2 ทับยายเชียงวิทยา 
176 นายวีนัส   แก้วป้องปก ครู คศ.3 บ้านปากรอง 
177 นางสาววรารัตน์ เย็นขัน อัตราจ้าง ชุมชนบ้านท่างาม 
178 นางสาวกุณณ์ชรัสมิ์ วิชญเมธานนท์ คร ู บ้านนาหล่ม 
179 นางสาวศันสนีย์ ชื่นแสงมอญ คร ู บ้านหนองหิน 
180 นางสาวณัฐริกา  เม่นเกาะ คร ู วังมะด่านพิทยาคม 
181 นายจง แซ่หลอ ครูผู้ช่วย บ้านท่ากระดุน 
182 น.ส.กาญจนา  กาทองทุ่ง คร ู วัดนาขุม 
183 นางสาวกนกพร ดอนไพร คร ู บ้านหลังเขา 
184 สุปราณี   รัตนวิฑูรย์ พนักงานราชการ บ้านท่าหนองปากพาน 
185 นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ ครู คศ.2 บ้านวัดโบสถ์ ( บ ารุงวุฒิวิทยา) 
185 นางสาวจันทร์ฉาย ฉิมบุญ คร ู บ้านบุ่งตารอด 
187 จารุวรรณ ผาทอง ครู คศ.2 บ้านหลังเขา 
188 นางสาวจิตราพรรณ บุณยเรือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 
189 ว่าที่ร.ต.หญิงคนึงนิจ   เงินจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาจาน 
190 นายณัฐวรรธน์  คุ้มค า คร ู โรงเรียนวัดหินลาด 
191 นางสาวน้ าฝน รุ่งโรจน ์ ครู คศ.2 วังมะด่านพิทยาคม 
192 นางสาวสุภัสสร   แสนหลวง ครูผู้ช่วย บ้านเนินสุวรรณ 
193 หทัยวรรณ สินสมบัติ ครูผู้ช่วย บ้านถ้ าพริก 
194 นางสาวศุภาวีร์ เมืองหลวงหน่าย คร ู นครไทย 

 
๘.  กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
    - ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ / รับสมัครเข้าร่วมการอบรมแบบอนไลน์ผ่าน Google Form 
    -  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ / ท าหนังสือเชิญวิทยากรและขอความอนุเคราะห์ 
       ไปยังโรงเรียนต้นสังกัด   
    -  ประชุมคณะวิทยากร / คณะกรรมการด าเนินงานการจัดอบรมฯ 
    



 

 

 
    -  สร้างกลุ่มไลน์ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือติดตามข่าวสารต่างๆ และเพ่ือเป็นช่องทางติดต่อกับทาง 
       ศูนย์ HCEC ในการรับลิ้งก์เพ่ือเข้ารับการอบรม  การสอบ  Pre-test/Post-test และอ่ืนๆ 
     - จัดกจิกรรมการอบรมฯ ตามวัน เวลา และตารางการอบรม ที่ก าหนด 
     - สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรมกอบรมฯ/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการอบรมฯ 

 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Basic Data Science)   

 

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

เวลา หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ 

08.00-08.30 
เตรียมความพร้อม/ส่งลิ้งก์เชิญผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom 

ศูนย์ HCEC โรงเรียน 
วัดโบสถ์ศึกษา 

08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม/ชี้แจงความเป็นมา -รอง ผอ.สพม พลอต. 
-ประธานศูนย์ HCEC  
  โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 

09.00 – 12.00 น. -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Science) 
     * Data Science คืออะไร 
     * Data Science ต้องการทักษะอะไรบ้าง 
 
- การคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
     * โอกาสของการเข้าถึงข้อมูล 
     * ประโยชน์ของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
- การท างานกับข้อมูลใน Excel 
     * การ Import ข้อมูลใน Excel 
     * โครงสร้างของข้อมูล 
     * เทคนิคการท า Data formatting 
-การใช้รูปแบบตาราง (Format as Table) 
-การใช้ Condition Formatting 
- การจัดการข้อมูล (Data Manipulation) 
      * การจัดเรียงข้อมูล (Sorting Data) 
      * การกรองข้อมูล (Filtering Data) 
      * การท าความเข้าใจกับข้อมูลในตาราง 
-การสร้างคอลัมน์เพ่ือการหาผลลัพธ์ 
-การรวมข้อความ 
-การแยกข้อความ    

นายเกียรติมนูญ บัวชื่น 
นางสาวอภัสราภรณ์ ผัดหลาน 
(ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา : 
วิทยากรประจ าศูนย์) 
 

นายกนกภณ  เจริญรุ่งเรืองชัย 
นางสุมินตรา  สุวรรณพันธุ์ 
(ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี : 
วิทยากรประจ าศูนย์) 

12.00 – 13.00 น.  พักรับทานอาหารกลางวัน  
 



 

 

 

เวลา หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ 
13.00 – 16.00 น. -การท า Data Cleansing 

      * การลบข้อมูลที่ซ้ ากัน Remove Duplicate 
      * Changing 
- การจัดการกับชนิดข้อมูล 
- การจัดการกับข้อมูลที่ไม่ตรงตามรูปแบบ  
              เช่น วันที่ เวลา อีเมล เพศ 
      * Replacing 
- การท า Fill Series 
- การเอาค่าเฉลี่ยมาเติม 
- การลบสัญญาลักษณ์หรือช่องว่าง        
-การส ารวจข้อมูล (Exploring Data) 
      * Descriptive ข้อมูลเชิงพรรณนา 
      * Associative การวิเคราะห์แบบเชื่อมโยง 
      * Comparative การเปรียบเทียบ 
      * Predictive การคาดเดา 
- การใช้ฟังก์ชันพ้ืนฐาน เช่น Count, Average, Sum, if 
   ( ใช้ข้อมูลจาก Work shop 1 ในการฝึกปฏิบัติการ) 

นายกนกภณ  เจริญรุ่งเรืองชัย 
นางสุมินตรา  สุวรรณพันธุ์ 
(ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี : 
วิทยากรประจ าศูนย์) 

 
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 

เวลา หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ 

09.00– 12.00 น. - การน าเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) 
        * การน าแผนภูมิมาแสดงข้อมูล เช่น Line,  
          Stack Column, Pie, Scatter, Histogram, 
          Box and Whisker 
        * การเพิ่มองค์ประกอบให้แผนภูมิ 
        * การเพิ่มข้อมูล (Select Data) 
        * การปรับเปลี่ยนมุมมองของผลลัพธ์  
           (Slicing and Dicing Data) 
        * การสร้าง Pivot table 
        * การสร้าง Pivot Chart 
- หลักสถิติเบื้องต้น 
        * ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous variables) 
        * ข้อมูลเป็นตัวเลขชนิดไม่ต่อเนื่อง (Discrete  
          number) 
        * ตัวแปรจัดกลุ่ม (Categorical Variables) 

นายทัศนัยน์  ทึงข า 
(ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม : 
วิทยากรประจ าศูนย์) 

 



 

 

 

 

เวลา หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ 

12.00 – 13.00 น. พักรับทานอาหารกลางวัน  
1๓.00 – 1๖.00 น. - สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

       * Mean, Median และ Mode. 
       * การวัดความแปรปรวน 
       * ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
        Deviation) 
       * การเพิ่ม Add in ใน Office 365 
       * การใช้ Descriptive statistics ใน Excel 
- สถิติเชิงความสัมพันธ์ (Associative statistics) 
       * การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation  
          Analysis) 
       * การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
       * T-Tests 
       * Z.TEST 
       * two-sample T-test 
       * Paired T-Tests 
       * Anova 
       * Regression 

นางนิตตรา  บุญรอด 
นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ 
(ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก : 
วิทยากรประจ าศูนย์) 

 

๙.  ผลกำรด ำเนินกำร 
     ๙.๑.  ตำรำง 1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของ 
         การทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 60 กับคะแนนสอบหลังอบรมของผู้เข้ารับการอบรม  

   

    ๙.๒.  การประเมินความพึงพอใจ  
          สรุปจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมท้ังสิ้น  194  คน 
           ตอนที่ ๑ สถานภาพโดยท่ัวไป 

๑. ต ำแหน่ง 
     - ครูอัตราจ้าง     จ านวน       8 คน คิดเป็นร้อยละ  4.1   
     - พนักงานราชการ จ านวน      9 คน   คิดเป็นร้อยละ  4.6 
     - ครูผูช้่วย    จ านวน    46 คน   คิดเป็นร้อยละ  23.7 

กำรทดสอบ n คะแนนเต็ม Mean S.D. % of Mean t Sig 

หลังเรียน 194 15 13.36 1.34 89.04 45.41 * 0.0000 

จากตาราง 1  พบว่า  การทดสอบหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ   13.36  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  89.04  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลัง
อบรมของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า คะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 

 

 
 
 

     - คร ู   จ านวน    77 คน คิดเป็นร้อยละ  39.7 
     - ครู คศ.๒  จ านวน    26 คน คิดเป็นร้อยละ  13.4 
     - ครู คศ.๓  จ านวน    28 คน คิดเป็นร้อยละ  14.4 
๒. ครูผู้สอนรำยวิชำ        
     - คณิตศาสตร์  จ านวน 108 คน     คิดเป็นร้อยละ  55.7 
     - วิทยาศาสตร์  จ านวน  86 คน    คิดเป็นร้อยละ  44.3 

     
 

       ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
คะแนน 
เฉลี่ย 

S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร 
๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.50 0.57 มากที่สุด 
๒. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.44 0.57 มาก 
๓. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.43 0.61 มาก 
๔. มีความรู้ครบถ้วนของความรู้ที่ควรได้รับ 4.52 0.58 มากทีสุ่ด 
๕. การใช้เวลาเป็นไปตามที่ก าหนด 4.43 0.62 มาก 
๖. วิทยากรตอบข้อซักถามในการอบรมได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.57 0.56 มากที่สุด 

ด้านการฝึกอบรม 
๗. เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ 4.50 0.56 มากที่สุด 
๘. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.18 0.78 มาก 
๙. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 4.51 0.60 มากที่สุด 
๑๐. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม 4.39 0.64 มาก 
๑๑. หลักสูตรที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน 4.38 0.63 มาก 
๑๒. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.39 0.60 มาก 
๑๓. ท่านคาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได้ 4.25 0.69 มาก 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 

๑๔. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.45 1.17 ปานกลาง 

๑๕. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.19 0.65 มาก 
สรุปโดยภาพรวม 4.34 0.48 มาก 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (จ านวน  6  ภาพ) 
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ด้านวิทยากร ด้านการฝึกอบรม ด้านความรู้ ความเข้าใจ

สรุปผลความพึงพอใจในแต่ละด้านของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ Data Science

ระดับ มากที่สุด ระดับ มาก ระดับ มาก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดร.จิรวรรณ สุรเสียง ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
                                 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ 

กิจกรรมการอบรมในรูปแบบการอบรมออนไลน์ 
ท้ังท่านวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจท าหน้าท่ีของตนเองเป็นอย่างดีเยี่ยม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนวพงศ์  ดวงอุปะ ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center :HCEC) โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดกิจกรรมการอบรมฯ ในครั้งนี้จนประสบความส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ  

              HCEC)  โรงเรียนวัดโบสถศ์ึกษา 



 

 

 
 
 
11.  งบประมาณที่ใช้ 
                 จ านวน  17,400  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

12.  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
        ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและความส าคัญในสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
        ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูล และ การท า Data Cleansing ได้ 
        ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft 365 ในการสร้างรายงานการสรุปผลได้ 
        ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน  พัฒนาตน และพัฒนางานได้ 
 

13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
        ชื่อ – นามสกุล  นางสาวธารกมล  พูลหน่าย      ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
        โทรศัพท์  08-7195-5090 โทรสาร   -      E-mail:  thangamol@yahoo.com 
 

14. วันที่รายงาน     
              วันที่  ๓1  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thangamol@yahoo.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


