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บทนำ 

  

 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้จัดทำขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1  สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้
ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  บทนำ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมา   

  ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดย
เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรีมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
คาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความ
พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวม
กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  1. ปลดล๊อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 

  2. ปลดล๊อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  3. ปลดล๊อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กำลังสอง (Thailand Education Eco- System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

  จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ข้อ6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดย
รวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัด
ฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวง
ศึกษา (ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) 
รวมทั้งพัฒนายกระดับเป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ ข้อ12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้
มาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น ข้อ13) การศึกษายกกำลังสอง โดย พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำ
หน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC), จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดย
ปลดล๊อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามี
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ทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP), ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิ ตสาธารณะ  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู   

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการแผนพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขึ้น ตอบสนองแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580) สนองนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ นพ้ื นฐานดั ง ที่ กล่ าวมาข้างต้น และเพ่ื อพัฒนาครูสู่ ครูคุณภาพ ตามแผนการขับเคลื่ อน                      
Loei 1 MODEL ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ทิศทางการพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคนคุณภาพ สู่วิถีใหม่ทีย่ั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย จากภัย
พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ     
ที่ 21  
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 6 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SDGs) 
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 

ค่านิยม 

      ปีการศึกษา 2565 เด็กเลย 1 วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน LOEI 1 TO BE 1   

เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น สำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ และสามารถในการปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่  รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ตามบริบท 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มี
การกำกับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึง
กำหนดยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  4  กลยุทธ์  ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขึ้น เพ่ือสอดคล้องและสนอง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการาสอนตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการครูและ 
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บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง และมีจิตวิญญาณความเป็นครู  และส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางวิชาชีพครู   

 
 

 

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ 
 

 

ที ่ อำเภอ 
จำนวนโรงเรียน 

ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา รวม 
1 เมืองเลย 49 12 61 
2 เชียงคาน 34 8 42 
3 ปากชม 28 8 36 
4 ท่าลี่ 22 5 27 
5 นาด้วง 9 5 14 

รวม 142 38  

ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564 

 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน เกณฑ์จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก    นักเรียนไม่เกิน  120  คน 81 
ขนาดกลาง    นักเรียน 121 - 600  คน 54 
ขนาดใหญ่    นักเรียน  601 – 1,500 คน 3 

 ไม่มีนักเรียน 4 
รวม  142 

ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 

จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 
0 คน 4 

1 – 40 คน 27 
41 – 80 คน 40 

81 – 119 คน 9 
รวม 80 

 

คิดเป็นร้อย  56.34 จากโรงเรียนทั้งหมด 142 โรงเรียน   ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน  จำแนกเป็นรายช้ัน  
 

 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 163 163 326 25 
อนุบาล 2 870 795 1665 128 
อนุบาล 3 829 825 1654 137 

รวมอนุบาล 1,862 1,783 3,645 290 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,164 1,065 2,229 151 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,171 1,027 2,198 154 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,228 1,112 2,340 165 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,340 1,319 2,659 160 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,303 1,226 2,529 165 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,312 1,200 2,512 160 

รวมประถมศึกษา 7,518 6,949 14,467 911 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 326 248 574 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 290 250 540 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 345 245 590 35 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 961 743 1,704 105 

รวมทั้งสิ้น 10,341 9,475 19,816 1,306 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564 

ตารางที่ 5  ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด                              
 

บุคลากร สพป.ลย. 1 จำนวน (คน) ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน(คน)  

 ผอ.สพป. 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 120 
 รอง ผอ.สพป. 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 12 
 บุคลากรทางการศึกษา 38ค.
(2) 

55 ครูผู้สอน 1,176 

 ศึกษานิเทศก ์ 13 พนักงานราชการ 47 
 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) 123 
 ลูกจ้างประจำ 1 ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) 63 
 ลูกจ้างชั่วคราว 5 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 62 
  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 41 
  ครูวิทย์-คณิต 5 
  ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต 16 

  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 3 
รวม 80 รวม 1,668 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2564 
 



 6 

 
1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  

1) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้น  
2) โรงเรียนส่วนหนึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบวิชาเอก   
3) ศึกษานิเทศก์ มีวิชาเอกไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

          4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการโยกย้าย ทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่อง 
        5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดทักษะด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัล 
        6) สภาพภูมิประเทศ ส่วนมากเป็นพื้นที่สูง ภูเขา ทำให้การสื่อสาร และสัญญาณอินเทอร์ 

เน็ต ไม่มีคลื่นสัญญาณ ต้องอาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียง ทำให้การอบรมในระบบออนไลน์ไม่สะดวกในบางโรงเรียน 

       สภาพที่พึงประสงค์ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 จำแนกได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) มีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและ

ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3) มีวิธีการหรือรูปแบบ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับ

ความต้องการจำเป็น 
4) มีการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนกลยุทธ์สู่สังคมโลกศตวรรษที่ 21 

  2. ผลที่ได้รับจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย             
       1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ และทักษะในสังคมยุคชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal)  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ผู้บริหารเป็นผู้เอ้ืออำนวย ในศตวรรษท่ี 21 
               4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานหรือนวัตกรรมที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความ
ชำนาญในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับ 
               5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.4 จุดเน้นการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กำหนดจุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังนี้ 

 1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน อย่างมี
ประสิทธิภาพ                       
       1.1  ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ รูปแบบ Active 
Learning/ Co-creation ให้กับผู้เรียน ในทุกระดับชั้น การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผลให้
สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล    
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       1.2  ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ   
                
         1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
       1.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ                
       1.5  ครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       1.6  ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้                   

   2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล                       
   3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน       

   4. องค์กร คณะบุคคล (กตปน.) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหา วางแผนอัตรากำลัง
และสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา และสังคม  
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

 

ลำ
ดับ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : 
บาท) 

สอดคล้องกับ ผู้รับผิด
ชอบ นโยบาย 

รมว. ศธ. 
จุดเน้นที่ 

จุดเน้น 
สพฐ. 
ด้านที่ 

1 โครงการเสริมสร้าง
ประสิ ทธิภ าพและ
ส ม ร รถ น ะ ใน ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
ข้ าราชการครูและ
บุ ค ล าก รท า งก า ร
ศึกษาให้มีทั กษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 
 

1.ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 
150 คน ได้รับการพัฒนาด้าน
สมรรถนะในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ 
ในวิขาชีพ ร้อยละ 100 
2.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกษียณอายุฯใน
ปีงบประมาณ 2565 ได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านดุลยภาพ
ชีวิตสู่เส้นทางที่ 61 ร้อยละ 100 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน สพป.ลย.1 
จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนา
ด้านทักษะ ความรู้ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ในศตรวรรษที่ 
21 

110,000 ✓ ✓ นิราพร 
โ ส ด า
วิชิต 

2 การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ สอนสู่ การเป็น 
Coach 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
จำนวน 140 ตนมีการเปลี่ยน
บทบาทจากครูผุ้สอน เป็น Coach 
ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้ ผู้อำนวยเรียนรู้ร้อยลบะ 
100 

90,000 ✓ ✓ ปัทมา 
จิรภา 

3 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ครูผู้สอนศิลปะสู่การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning  

1.ครูผู้ สอนศิลปะร้อยละ 100 
จัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง Active Learning 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

5,000 ✓ ✓ นาย
ทวีศักดิ์ 
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ลำ
ดับ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : 
บาท) 

สอดคล้องกับ ผู้รับผิดช
อบ นโยบาย 

รมว. ศธ. 
จุดเน้นที่ 

จุดเน้น 
สพฐ. 
ด้านที่ 

4 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ครูผู้ สอนเครือข่ าย
สาระการเรียนรู้ ให้
เป็ น ผู้ อ ำน ว ย ก า ร
เรียนรู้  (Coad) เพ่ือ
ยก ระดั บ คุ ณ ภ าพ
ผู้ เรี ยน และ เตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

10,000 ✓ ✓  นราพงษ์ 
ณัชญา
นันท์ 

5 ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถในการ
จั ด ป ระส บ ก ารณ์
เรียนรู้ตามโครงการ
บ้ าน วิท ย าศาสตร์
น้ อย  ประเทศไทย 
วิท ย าก ารค ำน วณ
(Coding) และสะเต็ม
ศึ ก ษ า ส ำ ห รั บ ค รู
ปฐมวัย  

1 . ค รู ผู้ ส อ น ร้ อ ย ล ะ  8 0  จั ด
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยใช้ แนวทางบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
วิทยาการคำนวณและสะเต็มศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  
21 ให้มี พัฒนาการด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 

20,000 ✓ ✓ จิรภิญญา 
ณัชญา
นันท์ 

6. กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ

1 . จ ำน วน ข้ า ร าชก ารครู แ ล ะ
บุคลากรในสังกัดได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ  ยกย่องเชิดชู เกียรติ  
อย่างน้อยร้อยละ 10  
2.  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

70,000 ✓ ✓ นิราพร 
โสดาวิชิต 
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ลำ
ดับ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : 
บาท) 

สอดคล้องกับ ผู้รับผิด
ชอบ นโยบาย 

รมว. ศธ. 
จุดเน้นท่ี 

จุดเน้น 
สพฐ. 
ด้านที ่

7 การพัฒนาภาษาไทย
เพ่ื อ ก าร อ่ าน อ อ ก
เขียนได้ การอ่านการ
เขียนเพ่ือการสื่อสาร 
(อ่านเข้าใจ) 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียน
ได ้
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  2  ขึ้น ไป อ่าน
คล่องเขียนคล่อง อ่านเข้าใจ 
3.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีองค์ความรู้  เทคนิค 
วิธีการสอนที่หลากหลาย 
3 . ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น
ภาษาไทยเพ่ิมข้ีน 
 

10,000 ✓ ✓ นาง
วารุณี 
ทีนา 

8 เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพ
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการบัญชี
แล ะงาน พั สดุ ข อ ง
โรงเรียน                     

1. สถานศึกษาในสักกัด สามารถ
จัดทำทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง              
ได้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานการ
จ่ายเงิน และบันทึกบัญชีครบถ้วน
ถูกต้องทุกรายการ        
2. สถานศึกษาในสังกัด  สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบที่กำหนดมีหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน 

31,700 ✓ ✓ ห น่ ว ย
ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน / กลุ่ม
บ ริ ห า ร ง า น
การเงิน แล ะ
สินทรัพย์ 

9 การพัฒ นาจั ดการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการ PlC 

1.พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  
2.ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่สูงขี้น  

5,000 ✓ ✓ น.ส.จิร
ภิญญา 
น.ส.พิมพ์
พิชชษ 

10 ก า ร พั ฒ น า ก า ร
จัดการเรียนรู้  เพ่ื อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ท างการเรี ยนกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
โดยใช้กระบวนการ 
PLC 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2.ร้อยละ 70 ของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

5,000 ✓ ✓ น.ส.กิ่ง
นภา 
สกุลตั้ง 
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ลำ
ดับ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : 
บาท) 

สอดคล้องกับ ผู้รับผิด
ชอบ นโยบาย 

รมว. ศธ. 
จุดเน้นท่ี 

จุดเน้น 
สพฐ. 
ด้านที ่

11 การพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้วิทยา
ศาตร์และเทคโนโลยี
แบบ Active 
learning ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้าน
วิทยาการคำนวณ 
โดยใช้เกมส์เป็นฐาน 

1.ร้อยละ 80ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2.ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) สูงขึ้น 

10,000 ✓ ✓ นาย
นรา
พงษ์ 

12 พัฒ นาการจั ดการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้กลุ่มฯ การงาน
อ า ชี พ  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการ PLC 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2.ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระฯ ระดับ3 
ขึ้นไป 

5,000 ✓ ✓ น า ย สุ
วิจักขณ ์

13 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่ม
ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้
คณิตศาสตร์โดยใช้
การนิเทศแบบชี้แนะ
( Coaching)  ด้ ว ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
PAOCR 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2.ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) สูงขึ้น 

10,000 ✓ ✓ นาย
นรา
พงษ์ 

14 พัฒ นาการจั ดการ
เรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ กลุ่ มสาระฯ
ภาษาต่ างประเทศ 
โดยกระบวนการPLC 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2.ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) สูงขึ้น 

10,000 ✓ ✓ น.ส.
พิมพ์พิช
ชา 

15 เพ่ิมศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุค
ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีพร้อมต่อ
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
(PISA) 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2.ร้อยละ 70ของสถานศึกษาที่
สอนในระดับมัธยมตอนต้นได้รับ
การเตรียมความพร้อมด้านวิทย์ฯ 
คณิ ตศาตร์และเทโนโลยี ในการ
ประเมินระดับนานาชาติ 

10,000 ✓ ✓ นาย
นรา
พงษ์ 
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2.2 รายละเอียดโครงการ  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการดำเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 ม.ค.
64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 เม.ย.
64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที่ 4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

1. กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

1. ประชาสัมพันธ์
โครงการ (รางวัล
คุรุชนคนดี ศรีเลย 
1 ,ครูดีศรีเมือง
เลย และรางวัล
อ่ืน ๆ 
2. แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ 
3. ดำเนินการ
คัดเลือกประกาศ
ผล 

1 จัดพิธีมอบรางวัล
และประกาศเกียรติ
คุณ 
 

1. ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่อง
ราชฯ 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3. จัดพิธีมอบ
เครื่องราชฯ 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัด
กิจกรรมมุทิตาจิต 
2. แจ้งบุคลากร
ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. จัดพิธีมุทิตา
จิตเกษียณอายุ
ราชการ 
4. สรุปรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

2. กิจกรรมการอบรม
พัฒนาตามความต้องการ 

 1. แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ 
2. ประชุมวางแผน
การดำเนินงาน 
3. ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรอบรมฯ 
4. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมฯ 

 สรุปรายงานผล
การดำเนินงาน 

3 .โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ครูผู้ ส อนศิ ลป ะสู่ ก าร
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning 

 1. แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ 
2. ประชุมวางแผน
การดำเนินงาน 
3. ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรอบรมฯ 
4. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมฯ 

 สรุปรายงานผล
การดำเนินงาน 

4. โครงการพัฒนา
ครูผู้สอนเครือข่ายสาระ
การเรียนรู้ให้เป็น
ผู้อำนวยการเรียนรู้ 

-ดำเนินการ
คัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ 
10 โรงเรียน 

-ขับเคลื่อนเทคนิค
วิธีการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 สู่

 -นิเทศกำกับ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการดำเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 ม.ค.
64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 เม.ย.
64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที่ 4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

(Coad) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนและ
เตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 

-ประชุมชี้แจง
ผู้บริหาร/ครู
วิชาการ 10 
โรงเรียน 

ระดับห้องเรียน โดย
การ Coaching 
-พัฒนาเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ 
-พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 

-กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-สรุปรายงานผล 

5. การพัฒนา
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตาม
โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย วิทยาการ
คำนวณ(Coding) และ
สะเต็มศึกษาสำหรับครู
ปฐมวัย 

ประชุม
คณะทำงานเพ่ือ
วางแผนการ
ดำเนินการ 

ประชุมคณะทำงาน
เพ่ือวางแผนการ
ดำเนินการ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการครูสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

นิเทศ ตดิตาม 
ประเมินผลสรุป
รายงานผล 

6. กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

 แต่งแต่งคณะทำงาน 
ประชุมวางแผนการ
จัดทำหนังสืออนุสรณ์
และวีดีทัศน์ผู้
เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2565 

แจ้งผู้เกษียณอายุ
ราชการส่งประวัติ
และรูปภาพเพ่ือ
จัดทำหนังสือ
อนุสรณ์และวีดี
ทัศน์ 

1.ประชุม
วางแผน 
2.แต่งตั้งคณะ
กรมการ 
3.ดำเนินการจัด
กิจกรรม 
4.สรุปรายงาน
ผล 

7. การพัฒนาภาษาไทย
เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ 
การอ่านการเขียนเพ่ือ
การสื่อสาร 
(อ่านเข้าใจ) 

1. นิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย/
กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน 

1. กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน 
2. นิเทศการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย/กิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน 

 1. จัดการแข่งขัน
วิชาการ
ภาษาไทย การ
แต่งโคลง กลอน 
การอ่านจับ
ใจความ 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและงานพัสดุ

1. เสนอขอนุมัติ
ดำเนินการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการ 

1. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน

1. ตรวจสอบ
รายงานทางการ
เงินประจำเดือน 
2. ตรวจสอบ

3. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษา   
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการดำเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 ม.ค.
64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 เม.ย.
64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที่ 4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

ของโรงเรียน                     3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

การเงินการบัญชีและ
งานพัสดุของ
โรงเรียน                    
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

การเงิน  
การบัญชี พัสดุของ
สถานศึกษา 

9.การพัฒนาจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการ PlC 

1.สร้างความ
ตระหนัก จัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ
ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ขั้นที่ 2 มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ (DO) 
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
จัดทำ PLC 

ขั้นที่ 3 นิเทศให้
ความช่วยเหลือ  
 

ขั้นที่ 4 ลุล่วง
ด้วยดีมีรางวัล 

10.การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาโดยใช้
กระบวนการ PLC 

  สร้างความ
ตระหนัก 
-ประชุม
คณะกรรมการ 
-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
-กลุ่มเป้าหมาย
จัดทำ PLC 
-นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

 

11.การพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้วิทยาศาตร์
และเทคโนโลยีแบบ 
Active learning ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้าน
วิทยาการคำนวณ โดยใช้
เกมส์เป็นฐาน 

1 วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาผู้เรียน 
 

2.ประชุมชี้แจง
โครงการ สร้างความ
เข้าใจ 

จัดทำพัฒนา จัดหา
สื่อ/นวัตกรรมครู
ออกแบบการ
เรียนรู้ 

-พัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
-สรุปรายงานผล 

12.พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มฯ การงานอาชีพ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

 1.สร้างความ
ตระหนัก 
-ประชุม
คณะกรรมการ 
-ประชุมเชิง

-ดำเนินการประชุม 
-กลุ่มเป้าหมาย
จัดทำ PLC 
 

- ครูและ
กลุ่มเป้าหมาย
จัดทำ PLC ใน
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการดำเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1  
ต.ค.63-ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 ม.ค.
64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 เม.ย.
64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที่ 4  
ก.ค.64-ก.ย.64 

ปฏิบัติการ 
-กลุ่มเป้าหมายจัดทำ 
PLC 
 

แบบActive  
Learning 
รูปแบบโครงงาน 
-แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-ยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

13.พัฒนาครูผู้สอนกลุ่ม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์โดยใช้การ
นิ เ ท ศ แ บ บ ชี้ แ น ะ
( Coaching)  ด้ ว ย
กระบวนการ PAOCR 

-เพ่ิมศักยภาพ
ด้านการคิดขั้นสูง 
-วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา 
-ประชุมชี้แจง 
 

-จัดทำพัฒนา จัดหา
สื่อ  
-ครูออกแบบการ
เรียนรู้ 

-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

-นิเทศติดตาม
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
-สรุปรายงานผล 

14.พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ โดย
กระบวนการPLC 

-เพ่ิมศักยภาพ
ด้านการคิดขั้นสูง 
-วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา 
-ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี 
-วิเคราะห์
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 

-จัดทำพัฒนา จัดหา
สื่อ  
-ครูออกแบบการ
เรียนรู้ 

-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

-นิเทศติดตาม
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
-สรุปรายงานผล 

15.เพ่ิมศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีพร้อมต่อการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (PISA) 
 

  -เพ่ิมศักยภาพครูให้
มีสมรรถนะของครู
ยุคใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีตาม
แนวทางประเมิน 
Pisa 
-จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ตาม
แนวทาง PISA 

-นิเทศติดตาม
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน ตาม
แนวทาง PISA 

 
 
 



 16 

 
ส่วนที่ 3 

แนวทางการบริหารโครงการ 
 

3.1 การบริหารโครงการและงบประมาณ 

เพ่ือให้การบริหารโครงการและงบประมาณแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้ดำเนินการติดตามและการประเมินโครงการ  โดยมีขั้นตอนการ
ดำเนินการ  ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแสดงความต้องการการอบรม
พัฒนาตนเองผ่านแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิก  
 2. เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3. ผู้ที่รับผิดชอบเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม  ตามตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
 4. ผู้รับผิดชอบนำโครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 บันทึกเข้าสู่ระบบการรายงานระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)   
 5. ผู้รับผิดชอบสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่ตั้งไว้  ทุกครั้งหลังจากที่มีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย พร้อมนำผลการ
ดำเนินงานบันทึกเข้าสู่ระบบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ทุกครั้งหลังจากท่ี
มีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย 
 6. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตาม              
ในแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 7. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ต่อสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ภายในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 พร้อมนำรายงานผลการ
ดำเนินงานบันทึกเข้าสู่ระบบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ให้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม 
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3.2 การติดตามและการประเมินโครงการ 
 เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสั งคม ยุทธศาสตร์การปฏิ รูปการศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิการ  นโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จึงได้ดำเนินการติดตามและการประเมินโครงการ  
โดยกำหนดเป้าหมายไว้  ดังนี้ 

  3.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  เพ่ือติดตามและประเมินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามท่ีตั้งไว้ทุกครั้งหลังจากที่มีการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย 
  2) จัดทำเอกสารข้อมูลสำหรับประกอบการรับการตรวจติดตาม ประเมินผลงานทุกครั้งหลังจากท่ีมีการ
ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย  จากคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จำนวน 1 เล่ม พร้อม
สำเนา  5 ชุด สำหรับรายงานผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศกึษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3.2.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นและเป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1               
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เมื่อดำเนินงานตามโครงการเสร็จ 
 2) ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในระบบ eMENSCR     

3.3 การรายงานผลการประเมินโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสั งคม ยุ ทธศาสตร์การปฏิ รูปการศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิการ  นโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้กำหนดแบบรายงานผลการประเมินโครงการไว้
ดังแนบในภาคผนวก 

 
3.4 อื่นๆ 
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

1. ชื่อโครงการ
............................................................................................................................. ........................... 
2. สอดคล้องกับนโยบาย 
 (    )   จุดเน้น 6 ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปการศึกษา  จุดเน้นที่........................................ 
 (    )   11  นโยบายสำคัญ นโยบายข้อที่.......................................................................  
 (    )   นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ด้าน..............................ขอ้ที่....................... .............. 

 

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
 

 3.1 วัตถุประสงค์        ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

                                       ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
เพราะ………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2 เป้าหมาย  
 

แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

1.  

2.  

3.  
  
 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะ…………………………………………………………………………………. 
 

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

 3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

1.  

2.  

3.  
  
 

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะ…………………………………………………………………………………. 
 

............................................................................................................................. ................................................. 
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 3.4 งบประมาณ 
 

แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

1.  
2.  
3.  

  

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน.........................................บาท 
 3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

1.   

2.   

3.   

 
4. ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 

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

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

 
(ลงช่ือ)          ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ 

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

(ลงช่ือ)          รองฯ/ผอ.กลุ่ม/หรือผู้ควบคุม 
     (.....................................................) 
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รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ชื่อโครงการ……………………….. 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 

ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ................................................. 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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1. คำนำ 
2. สารบัญ 
3. บทท่ี 1 บทนำ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.3 ขอบเขตโครงการ 

(1).  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ    
เชิงคุณภาพ 

 (2) กิจกรรม/ ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 (3) งบประมาณ   
 (4) การประเมิน 

4.1  ผลผลิต(Outputs) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   
4.2  ผลลัพธ์(Outcomes) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   

(5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    เชิงปริมาณ    
    เชิงคุณภาพ 

4. บทที่ 2 การดำเนินงานโครงการ 
 1. รายละเอียดการดำเนินงาน 
 

 
5. บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
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 3.1 ผลการดำเนินงานจากเอกสารการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

   
  

 
 
3.2 เขียนผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง 

    
    

     3.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
6. บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     4.1 สรุปผลตามเป้าหมาย  

 
ผลการดำเนินงาน 

 
 

 

 
     4.2 ค่าใช้จ่าย  
     4.3 สรุปผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการและข้อเสนอแนะความพึงพอ 

     4.4 ข้อเสนอแนะ  
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
7. ภาคผนวก 
 
 
 
 
โครงการแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565            
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คณะผู้จัดทำ 
 

 

 1. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 2. นายวรรณที  ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 3. นางกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์   ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 
 4. นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 5. นางปัทมา  สิมพลา  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6. นางสมัย  ปริบาล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 7. นายนราพงษ์  อาษารินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 8. นางวารุณี  ทีนา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 9. นางสาวพิมพ์พิชชา  แสงศรีเรือง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 10. นางพรนิภา  จำปานิล  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ  
 11.นางสาวจิรภิญญา  ศรีเพียแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 12. นายสุวิจักขณ์  ชัยมงคล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 13. นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
 14. นางนิราพร  โสดาวิชิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


