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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  โรงเรียนครบุรีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษำประถมศึกษำนครราสีมา  เขต  3



 
 
 

 
 
 

 
 

   
   

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 

ค ำน ำ

  ในช่วงแห่งการปฏิรูปสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  การบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นหัวใจส าคัญ
ที่จะท าให้ระบบการบริหารงานและการด าเนินงานต่างๆของทุกๆหน่วยงานและทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  โรงเรียนครบุรีวิทยา  จึงไดว้  างแผนและจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลขึ้น เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  เพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีความ
พร้อมรับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลและ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  อันจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกๆ
ดา้ นไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

  งานบุคลากร
โรงเรียนครบุรีวิทยา
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นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนครบุรีวิทยา

ความเป็นมา

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้
ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา  ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา
  โรงเรียนคลองส าโรง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการ
ประเมินผล เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยน าแนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบำยการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนคลองส ำโรง  แบ่งเป็น  5  ดา้ น  ได้แก่

ด้ำนที่ 1  การวางแผนก าลังคน
ด้ำนที่ 2  การสรรหา
ด้ำนที่ 3  การพัฒนาบุคลากร
ด้ำนที่ 4  การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ
ด้ำนที่ 5  การใช้ประโยชน์

กำรด ำเนินกำรและแนวปฏิบัติตำมนโยบำย  การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนคลองส ำโรง

  แนวปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนที่ 1  กำรวำงแผนก ำลังคน
  วางแผนอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  เพื่อใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตามความต้องการ
วิชาเอกของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2561  –  2580)

แนวปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนที่ 2  กำรสรรหำ
  1.  กลุ่มงานบุคลากรด าเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่สถานศึกษามีความต้องการและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคลเพื่อด ารงต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.  ก าหนด ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและอัตราต าแหน่งที่ว่างหรือขาดแคลน

2. ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้
  -  ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3  หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง



 
 
 

      - ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด 

     - ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
      - ด าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามภารกิจในสถานศึกษา  
โดยการการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

 
แนวปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกร 

1. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน 
ด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้า
รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง และเพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 
  3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากรเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับพัฒนาบุคลากร 

4. ส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกัด   

แนวปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนที่ 4 กำรส่งเสริมและสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
1. จัดท าโครงการเสริมสร้างก าลังใจของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัด 

สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ครูโรงเรียนคลองส าโรง  การมอบ
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดี  การจัดเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี
ภายในองค์กร  การมอบของเยี่ยมไข้  เพ่ือสร้างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง 
3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู  

และประกอบการพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย  การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

4. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  
5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล  

โดยค านึงถึงความสมดุลในชีวิตและการท างานของบุคลากร 
  6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

แนวปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนที่ 5 กำรเข้ำถึงข้อมูล 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถเข้าถึง 

และใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการที่ 



 
 
 

ทางราชการก าหนด เพ่ือให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

  ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกฝ่ายของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและจริยธรรม
อันดีงาม เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนั้น มีหลักเกณฑ์ต่างๆที่บุคลากรจ าเป็นต้องรับรู้และถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
  2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
  4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 7. การลงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 8. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย
 9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

 10. โทษทางวินัย

 
 
รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

  โรงเรียนครบุรีวิทยา จัดระบบการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีโดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  1. บุคลากรประเมินตนเอง  
  2. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา 
  4. ฝ่ายบุคลากร น าผลการประเมินในข้อ 1-3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 



ปัญหาอุปสรรค 

๑.บุคลากรบางคนจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการไม่ครอบคลุมภาระงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ซึ่ง
ประกอบด้วย 

๑.งานประจำ 
๒.งานนโยบาย  
๓.งานพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๔.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

          ๕.Best Practice 
และยังส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการให้กลุ่มบริหารงานบุคคลล่าช้ากว่าปฏิทินที่กำหนดไว้ต้องเร่งรัดให้ดำเนินการ
อยู่เสมอ เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ทำให้ความชัดเจนในการปฏิบัติคลาดเคลื่อน มีข้าราชการครูหลายท่านไม่เข้าใจแนว
ปฏิบัติ 

2.การอบรมหลายหลักสูตรมีระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป ทำให้ครูไม่สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีการรับรองชั่วโมง 

   ข้อเสนอแนะ 

1.ควรเน้นย้ำในที่ประชุมบุคลากรประจำเดือนเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดทำข้อตกลง
ปฏิบัติราชการของบุคลากรให้กำหนดภาระงานครอบคลุม๕ประเด็น ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญน้อยใน
การแจกแจงงานให้ครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆ 

2.ทำการเผยแพร่หลักสูตรการอบรมให้ครูรับทราบ กระตุ้นการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
จัดทำกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 



 

รายงานการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี รายละเอียดการพัฒนา 
1 นายนุศิษย์  พรชีวโชติ 18-พ.ค.-64 OBEC 2021 Webiner : มมุมองของผู้บริหาร 

นักวิชาการและครู 
2 นายศิรภัค แสไพศาล 18-พ.ค.-64 หลักสูตร “Online Learning Pedagogy” 
3 นางสาวผาณิต ฉ่ำเมืองปักษ์ 31-ส.ค.-64 Education Innovation นวตักรรมเพ่ืออนาคต

การศึกษาไทย 
4 นางสาวอริชนันท์ เชื้อชัยอนันต์ 1-ส.ค.-64 โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่งฯตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) 

5 นางโบรินทร์ เทียนเทศ 18-พ.ค.-64 OBEC 2021 Webiner “การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ 

6 นางยุพิน นนตะบุตร 24-ส.ค.-64 EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย 
7 นางสุภาวดี เรืองกระโทก 26-ม.ค.-64 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
8 นางสาวเสาวนีย์ ศิริเมฆา 8-พ.ค.-64 การผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ปฐมวัย 
9 นางสาวนงลักษณ์ แซ่ตัง 1-ส.ค.-64 โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่งฯตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) 

10 นายนัฐพงษ์ แถมนา 14-ก.ย.-64 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย 
11 นางสายฝน เพชรศักดาศิริ 19-พ.ค.-64 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 
12 นางเทพอาธร เลื่อยกระโทก 8-พ.ค.-64 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 
13 นางสาวพิมพ์ชนก บรรจงปรุ 23-เม.ย.-64 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
14 นางวรนุช มอร์เซอร์ 8-พ.ค.-64 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 
15 นางขวัญยืน อักษรครบุรี 24-พ.ค.-64 Grammar and Structure Practice 
16 นางสาวสุภาพร แพงกระโทก 7-พ.ค.-64 รอบรู้สุขอนามัย   
17 นางนงนุช มีพวงพินธุ์ 17-พ.ค.-64 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
18 นางดวงพร เพ็ชรดอน 16-ส.ค.-64 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
19 นางสาววีรนุช  ภู่ทอง 22-ม.ค.-64 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู

ประถมศึกษาที่ปีที่ 4-6 
20 นางโสภา วิกสูงเนิน 24-พ.ค.-64 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
21 นางอรอุมา เสยกระโทก 24-พ.ค.-64 Digital Literacy 



 

ที ่ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี รายละเอียดการพัฒนา 
22 นางนัยน์ปพร รัตนธรินทร์ 7-พ.ค.-64 สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพ่ือการดูแลให้

ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

23 นางปณาลี รุจอุดมพร 21-ก.พ.-64 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการ
ให้บริการข้อมูลทางการศึกษา 

24 นายรุ่งโรจน์ หัวใจแก้ว 16-เม.ย.-64 การคิดสร้างสรรค์ 
25 นางอาทิตยา กงศรี 20-เม.ย.-64 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู

ประถมศึกษาที่ปีที่ 4-6 
26 นางสาววจี ช้อนผักแว่น 20-เม.ย.-64 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู

ประถมศึกษาที่ปีที่ 4-6 
27 นางชลฤดี แย้มจินดา 8-พ.ค.-64 การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียนที่

สนุกและใช้งานได้ทันที (10 ชั่วโมงการเรียนรู้) 
28 นางวรานิษฐ์ นิธิวราเศรษฐ์ 26-เม.ย.-64 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก เรื่อง 

อะไรอยู่ในอวกาศ 
29 นางพรจิตร ศิริพร 24-พ.ค.-64 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
30 นางสาวเอ้ือมพร สนิทชัย 21-พ.ค.-64 OBEC 2021 Webiner : การส่งเสริม

ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิโอออนไลน์และ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

31 นางสุปราณี จิตติการุณย์ 19-พ.ค.-64 OBEC 2021 Webiner : การจัดกิจกรรมการ
เรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน 

32 นางสาวณัฐชา สิทธิวงศ์ 21-พ.ค.-64 OBEC 2021 Webiner : การส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิโอออนไลน์และ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

33 นางวนิดา กาญจนพฤฒิพงศ์ 21-พ.ค.-64 OBEC 2021 Webiner : การจัดกิจกรรมการ
เรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน 

34 นางกวิตา อ่องพิมาย 8-9 มิ.ย. 64 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

35 นางสาววริษา พิมสุโพธิ์ 12-ก.พ.-64 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาที่ปีที่ 1-3 

36 นายณฐพงศ์ วงศ์ทิศลักษณ์ 10-ส.ค.-64 คุณธรรม จริยธรรม ทางรอดของสังคม 
37 นายพิชัย ชุติมันตานนท์ 8-พ.ค.-64 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 
38 นายมนัสพงษ์  มีสูงเนิน 12-มิ.ย.-64 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 



 

ที ่ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี รายละเอียดการพัฒนา 
39 นางกัลยาณี วิโมกรัตน์ 28-ส.ค.-64 การสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่าง

ง่ายด้วย Canva 
40 นายชุมพร ใจใหญ่ 8-พ.ค.-64 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 
41 นางยุภาพร ฝ่ายฉิมพลี 20-ส.ค.-64 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต 
42 นายศิริชัยวัตร ซ้ายสุข 6-ก.ย.-64 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง 
43 นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 1-ส.ค.-64 โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่งฯตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) 

44 นางอภิญญา วุฒิศักดิ์ 2-ส.ค.-64 การสอนออนไลน์โดยใช้ Google Meet 
45 นายธวัชชัย เสยกระโทก 6-ส.ค.-64 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย 
46 นางสาวสุภาภรณ์ ลือกระโทก 1-ส.ค.-64 โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่งฯตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) 

47 นายอดุลวิทย์ นนท์นภาพันธ์ 19-เม.ย.-64 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาที่ปีที่ 4-6 

48 นางวาสนา ขันตินุกูลธานนท์ 12-พ.ค.-64 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
49 นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ 20-พ.ค.-64 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ 

สเต็มศึกษา 
๕๐ นางสาวพิจิตรา เจริญการ ๑๙-เม.ย.-๖๔ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู

ประถมศึกษาที่ปีที่ 4-6 
5๑ นางเสาวนิต กลัดสำเนียง 22-มี.ค.-64 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 
5๒ นางสาวอรสา  เหมือนขุนทด 8-มี.ค.-6๕ ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 
5๓ นางดวงรัตน์ แสงสว่าง 19-พ.ค.-64 OBEC 2021 Webiner “การจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ 
5๔ นางสาวมาริสา แจ้งศรีสุข 28-ส.ค.-64 Digital literacy for Teacher in New 

normal 
5๕ นางสาววิจิตรา พัฒนาพล 21-พ.ค.-64 OBEC 2021 Webiner “การจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ 
5๖ นางศิรประภา  จันทร์ธรรม  10-มี.ค.-6๕  Active Learning  

 




