
  

 

 

 

 



คำนำ 
ตามท่ีได้มีคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำส่ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง

การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำส่ังท่ี๑๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคซึ่งกำหนดให้ มีคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ให้โอน อำนาจหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่ง
ต่อมาได้มีคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าส่ังท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น โรงเรียน
บ้านโนนท่อนวิทยาจึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท่ีถูกต้อง ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาและบุคคลท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบญั 
                 หนา้ 
คำนำ           ก    
สารบัญ          ข  
วิสัยทัศน์ (Vision)        ๑  
พันธกิจ (MISSION)        ๑ 
โครงสร้างการบริหารงาน         ๒ 
ข้อมูลท่ัวไป         ๓ 
ข้อมูลการบริหารงานบุคคล       ๕ 

         นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      ๖ 

          ประกาศโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา       

             เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      ๗ 

โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๑๒                    
ตาราง รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑๕ 
การอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    ๑๖ 
ข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารงานบุคคล                                                         ๒๒ 
ภาคผนวก         ๒๓ 
- รูปภาพกิจกรรม          

  

ข 



วิสยัทศัน ์พนัธกจิ 
วสิยัทัศน ์(vision)  

“โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาร่วมกับชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร เน้น
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ สภาพภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ” 
อตัลกัษณข์องโรงเรยีน 
         “มีวินัย หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย ท่ีบ่งบอกถึงการปฏิบัติตามระเบียบ 
แบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนยึดมั่น ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่” 
เอกลกัษณ์ของโรงเรยีน 
“จิตใจงาม น้ำดินดี วิถีพอเพียง”  

จิตใจงาม หมายถึง ความร่วมมือเป็นเครือข่าย การพัฒนาในด้านต่างๆของสถานศึกษา ชุมชน และองค์กร 
ต่างๆอย่างเหนียวแน่น มั่นคง และยั่งยนื 

น้ำดินดี หมายถึง ท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

วิถีพอเพียง หมายถึง การดำเนินงาน การพัฒนาในด้านต่างๆของสถานศึกษายึดแนวทางตามหลักปรัชญา 
พนัธกจิ  

๑) การศึกษาให้นักเรียนช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนและพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๔) พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

 
เปา้หมาย 

๑. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุขภาพ 
ร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๒. นักเรียนได้รับการพฒันาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงความสามารถ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ 
๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  
๕. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
๖. โรงเรียนเป็นท่ีเช่ือมั่นและศรัทธาของชุมชน 
 

 

๑ 



โครงสรา้งการบริหารงาน  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

๒ 



ขอ้มลูทัว่ไป 
ชื่อและทีต่ัง้ 
 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  ท่ีต้ัง ๓๕๕ หมู่ท่ี  ๑  บ้านโนน  ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมือง   

จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐  พื้นท่ีท้ังหมด ๑๐ ไร่   ๑ งาน   ๔๐ ตารางวา   
โทรศัพท์  ๐๔๓-๓๗๙๐๗๕   โทรสาร -        e-mail   nonthon.sc@gmail.com                           
website http://nonton.kkzone๑.go.th/ 
   โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  อยู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ท่ี ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ประวตัิความเปน็มา 
                ประวัติสถานศึกษา  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ มีเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านโนนและบ้านท่อน 

เริ่มแรกเปิดทำการ  สอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ใช้ช่ือโรงเรียนว่า  “โรงเรียนบ้านท่อน  
(ดอนสวรรค์ราษฎร์วิทยา)” และต่อมา พ.ศ.๒๕๑๑  ชาวบ้านโนน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตบริการได้ขอแยกไปต้ังโรงเรียน
ท่ีบ้านโนน  ด้วยเหตุผลในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนไม่สะดวก  มีความลำบากในช่วงฤดูฝน และได้
เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านโนนท่อน” โดยมี นายสิงห์  มนูศิลป์  เป็นครูใหญ่  จากโรงเรียนบ้านท่อนเดิม  
และ นายสังข์   นาคประเวศน์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเดิม  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่  ในปีการศึกษา ๒๕๓๓  โรงเรียนบ้าน
โนนท่อน  ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา”  

สภาพปัจจบุนั 
    โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  ต้ังอยู่ ๓๕๕ หมู่ท่ี  ๑  บ้านโนน  ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมือง   จังหวัด

ขอนแก่น   สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ท่ี ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑    
มีอาคารเรียน  ๔  หลังแบ่งเป็น  ๑๐  ห้องเรียน ๕ ห้อง ประกอบอาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง 
ห้องสมุด ๑ หลัง  มีข้าราชการครู ๑๖ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายครรชิต หมื่นแก้ว 
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๔ 



 
ขอ้มลูการบรหิารงานบคุคล 

  ข้อมลูบคุลากร  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ (วนัที ่๑๐ มถินุายน ๒๕๖๔) 

   บุคลากรท้ังหมด ๑๘ คน  แยกตามประเภท  ดังนี ้

ประเภท 
บคุลากร 

เพศ วุฒกิารศกึษา อายเุฉลีย่ ประสบการณใ์นตำแหนง่ 

ชาย หญงิ 
ต่ำกวา่ 
ป.ตร ี ป.ตร ี

สงูกวา่   
ป.ตร ี

น้อยกวา่     
๓๐  ป ี

๓๐ – 
๕๐ 

มากกวา่ 
๕๐  ป ี

น้อยกวา่ 
๑๐ ป ี

๑๐ 
– 

๒๐ 

 มากกวา่ 
๒๐  ป ี

ผู้อำนวยการ   ๑ - - - ๑ - - ๑ - - ๑ 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  - ๑๔ - ๙ ๖ ๒ ๘ ๔ ๓ ๗ ๔ 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง   - - - - - - - - - - - 
พ่ีเลี้ยงเด็ก/ลูกจ้าง - ๒ - ๒ - ๑ ๑ - ๒ - - 
นักการ/ ภารโรง   ๑ - ๑ - - - - ๑ ๑ - - 

รวม ๒ ๑๖ ๑ ๑๑ ๗ ๓ ๙ ๖ ๖ ๗ ๕ 

 

 

  

๕ 



นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ 
บุคคลสําคัญท่ีจะทําให้การดําเนินงานตามภารกิจสําเร็จตามภารกิจ ดังกล่าว คือ ครูและบุคคลาทางการศึกษา เพราะ
คนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในปัจจัยการบริหารจากเหตุผล ดังกล่าว โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาจึงประกาศนโนบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 

๑. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่ เป็นธรรม 
คํานึงถึงระบบคุณธรรม โดย 

   ๑.๑ การรับบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการ 

   ๑.๒ การบริหารงานบุคคล ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงานโดย ไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง 

   ๑.๓ พิจารณาความดีความชอบการเล่ือนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการครูและบุคคล
กรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ ความประพฤติ 

   ๑.๔ การดําเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติตลอดจน ป้องกัน
การกระทําผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย 

๒.เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๓.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและกํากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติราชการตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการท่ีดีมีเกียรติและมีศักด์ิศรี ความเป็นข้าราชการ
ท่ีดีโดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๔.๑ การยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง 

   ๔.๒ ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 

   ๔.๓ การปฏิบัติหน้าท่ีหรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

   ๔.๔ การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

   ๔.๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
 
 
 
 

๖ 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

------------------------------------------------------- 
    โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้กำหนดนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลหลัก ความสุจริต หลักคุณธรรม และความโปร่งใส นำมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  

1. นโยบายดา้นวางแผนกำลงัคน  
          โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน ในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับภารงานสถานศึกษา  

วตัถปุระสงค ์ 
              ๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังคนล่วงหน้าว่า ต้องการอัตรากำลังประเภทใด ระดับใดจำนวน
เท่าใด และต้องการเมื่อใด  

๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจำนวนและประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติ  
บุคคลนั้นต้องตรงตามความจำเป็นของงาน  

๓. เพื่อจัดสรรอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน คุณภาพของงาน  
๔. สามารถจัดสรรกำลังคน ในระยะเวลาตามความต้องการของสถานศึกษา  
แนวทางปฏบิตัิ ดังนี้  
1. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๑ ปี เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  

ศึกษา รองรับภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐)  
 

๗ 



 

                     ๒. จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการสรรหาไปดำรงตำแหน่ง ให้เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลก ศตวรรษท่ี ๒๑  
 

 ๒. นโยบายดา้นการพฒันาบคุลากร  
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการวางแผนพฒันาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และ สมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยใช้เครื่องมือ 
และวิธีการท่ีหลากหลาย ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร ตามบริบทของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาเพื่อรองรับภารกิจของ
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐานภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วตัถปุระสงค ์ 
๑. เพื่อให้ได้ข้าราชการครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามาถ มีทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ 

               หน้าท่ี ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
๒. เพื่อให้บุคลากร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ ในการ

ทำงาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การทำงานของสถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สูงสุด  
              แนวทางการปฏบิัติ ดังนี้  
              ๑.จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความต้องการ
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  
              ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาพัฒนาตนเองตามความ  
ต้องการ  
 

๓. นโยบายด้านการสรา้งความกา้วหนา้ในสายอาชพี  
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดโรงเรียน

บ้านโนนท่อนวิทยามีก้าวหน้าหน้าใน สายชีพของตนเอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะ และระดับ ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น และ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

แนวทางการปฏบิตัิ ดังนี้  
                ๑. จัดทำแผนการขอมีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาใน  
สถานศึกษา และในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๗  
                ๒.จัดทำและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรไปดำรงตำแหน่งท่ีว่าง หรือตำแหน่ง  
ท่ีสูงขึ้น(เล่ือน) ให้รับทราบอย่างท่ัวถึง โดยประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา และแจ้งเวียนทุกกลุ่ม
ภายในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนจัด
ให้มีการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม  

๘ 



                 ๓. สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเล่ือนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้า เป็นการให้ขวัญและกำลังใจ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
 

๔. นโยบายด้านการพฒันาคณุภาพชวีติ  
           โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากร  
         วตัถปุระสงค ์ 
          ๑.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามีขวัญและกำลังใจมีความพึงพอใจต่อสภาพการทำงาน 
ระบบงานและบรรยากาศในการทำงาน  

๒.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามีแนวทางใน การดำเนินชีวิต ท่ีถูกต้อง เหมาะสม เช่น 
ประหยัดและอดออม พึ่งพาตัวเอง มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา มีความรักชาติ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์  

๓.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ ภาคภูมิใจ ในตนเอง  
แนวทางการปฏบิตัิ ดังนี้  
๑. ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ  
๒. ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๓. มีการจัดสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามโครงการ เช่น มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ กิจกรรม

การคัดแยกขยะ กิจกรรมปลูกพืชผัก สวนครัว  
๔. ส่งเสริมให้มีการกิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ เขตสุจริต  
๕. ส่งเสริมและเชิญชวน ให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาแต่งชุดขาว ในวันพระ  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต No พลาสติก  
 

๕. นโยบายด้านการบรรจแุละแตง่ตัง้  
การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง ตาม  

มาตรา ๕๓ คือ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาได้รบัการบรรจุ/รับย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงตามตามตำแหน่งว่าง ความต้องการของสถานศึกษา บรรจุ และแต่งต้ัง
บุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้ดำเนินการประกาศสรรหา  

แนวทางปฏบิตัิ ดังนี้  
  ๑. ดำเนินการตามปฏิทินท่ีศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กำหนด เช่น  
- แจ้งสัดส่วน จำนวนท่ีต้องการ รับบรรจุ/ย้าย  
- แจ้งปฏิทินการดำเนินการให้ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ทาง http://nonton.kkzone๑.go.th/  
- แจ้งผลการดำเนินการ ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ทาง http://nonton.kkzone๑.go.th/ 

  ๒. โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการ รับรายงานตัว ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

๙ 

http://nonton.kkzone1.go.th/
http://nonton.kkzone1.go.th/


ตามคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตามข้ันตอนและแนว ปฏิบัติ เช่น จัดปฐมนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงาน แจ้งกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งตัวไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา และแจ้งให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  

  ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อมูลฯ เสนอต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  
 

๖. นโยบายด้านดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการเลือ่นเงนิเดอืนขา้ราชการครแูละ บุคลากร 

ทางการศกึษา  
      โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. 
สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  
แนวทางปฏบิตัิ ดังนี้  
    ๑. แจ้งระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ทราบ  
    ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    ๓. แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจ้าตัวทราบ  
 

๗. นโยบายด้านการสง่เสรมิจรยิธรรมและรกัษาวนิยัของบุคลากรในหนว่ยงาน  
   โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามุ่งเนน้ให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาระเบียบวินัย  

           วตัถปุระสงค ์ 
        ๑. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษา ระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต  

                   ๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่สถานศึกษา 

            แนวทางปฏบิัต ิ 
๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างควาตระหนักให้ข้าราชการ ใน

สังกัด ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ อย่างเคร่งคัด  

๒. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงานโดยการสร้างความตระหนักให้ 
ข้าราชการในสังกัด มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ทำงานเต็มความสามารถท้ังในเวลา ราชการ และ
นอก เวลาราชการ ด้วยความขยัน อดทน มีแนวคคิดในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มีการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาจะดำเนินการ
บริหารทรัพยากร บุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคล โดยยึดหลัก หลักธรรมาภิบาล สุจริต ความโปร่งใส 

๑๐ 



คุณธรรม และ จริยธรรม ท้ังนี้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเพื่อ
เผยแพร่ให้หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกปี จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘   มกราคม  ๒๕๖๔ 

 

ลงช่ือ               

                          (นายสุพัฒน์ นรินยา) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

  

๑๑ 



โครงการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

๑.    โครงการพฒันาครสููค่รมูอือาชพี 

สนองกลยทุธท์ี่ ๒ ด้านกระบวนการบรหิารและจดัการ  
สนองกลยทุธท์ี่ ๓ ด้านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั  
สนองมาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานที ่๓ กระบวนการการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 
หลกัการและเหตผุล   
               หลักการสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานความรู้และสมรรถนะของครู
จะต้องมีความรู้ทางภาษาและเทคโนโลยี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานพัฒนาการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในกาลนี้ในยุคปฏิรูปการศึกษาและยุคปฏิรูประบบราชการตามนโยบายของรัฐบาลทุกหน่วยงาน
จะต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตามโดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีมี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
               ดังนั้นจึงมีความจำเป็นท่ีต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้กับครู โดยการให้ศึกษาหา
ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมท่ีหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ให้กับบุคลกากรในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพร้อมท้ังขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย 

 

วตัถปุระสงค ์ ผลลทัธห์ลกั/ตวัชีว้ดั/สภาพความสำเรจ็ 
ขอ้มลูฐาน 
(๒๕๖๓)  

เปา้หมาย 
(๒๕๖๔) 

เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ให้กับครู 

กลยทุธท์ี่ ๒ ดา้นกระบวนการบรหิาร   
กลยทุธท์ี่ ๓ ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน   
ที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั   
มาตรฐานการศกึษา   
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ   
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ 
ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 

  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๑๒     



๓.๒ ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนนิงาน   พฤษภาคม  ๒๕๖๔ –  กันยายน  ๒๕๖๔ 

กจิกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ อุดหนนุ พัฒนาผูเ้รยีน อื่นๆ 

๑. กิจกรรมพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ควบคู่การใช้
นวัตกรรม 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๓,๐๐๐ 
(- ค่าวัสดุ 
๓,๐๐๐) 
 

- - 

นางประกอบ
นางรัชฎาพร  

๒. กิจกรรมการอบรม/ศึกษาดูงาน
พัฒนาตนเอง 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๒๐,๐๐๐ 
(-  ค่าลงทะเบียน 
 ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าพาหนะ 
๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก ๕,๐๐๐ 
- ค่าเบ้ียเล้ียง 
๕,๐๐๐ บาท ) 

- - นางประกอบ  

๓. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๕,๐๐๐ 
(ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐) 

- - นางรัชฎาพร 
น.ส.เวณิกา 

๔. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ขั้นสูง (นวัตกรรม 
Open Approach) 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

- - ๕๐,๐๐๐ 
น.ส.เวณิกา 
นางชวนพิศ 

๕. กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๕,๐๐๐ 
(- ค่าวัสดุ 
๕,๐๐๐) 
 

- - 

นางสำเนียง 
 

๖. กิจกรรมพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลาย 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๖,๐๐๐ 
(- ค่าวัสดุ ๑,๐๐๐ 

- - 
น.ส.เวณิกา 
นางกุลยาวดี 



- ค่าถ่ายเอกสาร 
  ๕,๐๐๐) 

๗. กิจกรรมการจัดทำสารสนเทศ
ประจำช้ันเรียน 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๔,๐๐๐ 
(- ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐ 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 
  ๒,๐๐๐ ) 

- - 

นางประกอบ  
นางรัชฎาพร  

๘. กิจกรรมการออกแบบและ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผน
เฉพาะรายบุคคล (IEP) 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๕,๐๐๐ 
( ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐) 

- - 
นางรัชฎาพร 

น.ส.วิภาวรรณ 

๙. กิจกรรมการจัดทำส่ือการสอน
เพื่อการศึกษา 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๕,๐๐๐ 
(ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ ) 

- - 
น.ส.วิภาวรรณ 
นางสำเนียง 

๑๐. กิจกรรมการจัดหาส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๓,๐๐๐ 
(ค่าวัสดุ ๓,๐๐๐ ) 

-  น.ส.ศิริพักตร์ 

๑๑. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

พ.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

๒,๐๐๐ 
(ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐ ) 

-  นางสำเนียง 

ประเมิน สรุปและรายงานผล มีนาคม ๖๔ - - - นางประกอบ 

รวม ๕๘,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐  

 
การประเมนิผล/

เครือ่งมอื 
วธิกีารประเมนิผล 

 
 
                                   ผูเ้สนอโครงการ 
    (นางประกอบ  ฟักขำ)       
 
                        อนมุตัโิครงการ 
   (นายสุพัฒน์  นรินยา)          
 

๑ .แบบประเมินการ
ดำเนินกิจกรรม 
๒. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานของแต่ละ
กิจกรรม 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 

  



ตาราง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ การอบรม/กจิกรรม จำนวน(คน) หมายเหต ุ

๑ กิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ควบคู่การใช้นวัตกรรม ๑๙  

๒ กิจกรรมการอบรม/ศึกษาดูงาน ๒๒  

๓ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ๒๐  

๔ กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ขั้นสูง (นวัตกรรม Open Approach) ๔  

๕ กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑๙  

๖ กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ๑๙  

๗ กิจกรรมการจัดทำสารสนเทศประจำช้ันเรียน ๑๙  

๘ กิจกรรมการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนเฉพาะรายบุคคล (IEP) ๕  

๙ กิจกรรมการจัดทำส่ือการสอนเพื่อการศึกษา ๑๙  

๑๐ กิจกรรมการจัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๑๙  

๑๑ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑๙  

 

  

๑๕ 



การอบรมพฒันาบคุลากร ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

ชือ่ – สกลุ ว.ด.ป เรือ่ง สถานที ่ หนว่ยงาน หลกัฐาน 
๑.นายสุพัฒน์ นรนิยา 
 

๑๑ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ในสถานะการ
แพร่ระบาดโรค Covid - 
๑๙ 

ออนไลน ์ สำนักงานเขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 
๑ 

 

๒.นางสำเนียง กิจขุดทด ๑๑ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ในสถานะการ
แพร่ระบาดโรค Covid - 
๑๙ 

ออนไลน ์ สำนักงานเขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 
๑ 

 

๑.นายสุพัฒน์ นรนิยา ๑๔ - ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
๒.นางประกอบ ฟักขำ ๑๔ - ๑๕ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

๓.นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจ 
 

๑๔ - ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

๔.นางชวนพิศ มาจารูญ ๑๔ - ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

๑๖ 



ชือ่ – สกลุ ว.ด.ป เรือ่ง สถานที ่ หนว่ยงาน หลกัฐาน 
๕.นางรัชฎาพร สิงคบุตร ๑๔ - ๑๕ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
๖.นางสำเนียง กิจขุดทด 
 

๑๔ - ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
๗.นางร๊อคเก๊ต เคนทวาย ๑๔ - ๑๕ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
๘.นางสาววรรณิศา วรราช 
 

๑๔ - ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
๙.นางสาวเกศสุดา ช่องวารินทร์ ๑๔ - ๑๕ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
๑๐.นางกุลยวดี คำชนะ ๑๔ - ๑๕ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
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ชือ่ – สกลุ ว.ด.ป เรือ่ง สถานที ่ หนว่ยงาน หลกัฐาน 
๑๑.นางสาวสุธาสินี น้ำใจดี ๑๔ - ๑๕ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
๑๒.นางกัญชลิกา กัลยา 
 

๑๔ - ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

 
๑๓.นางสาวนาติยา ทัศนนิติกร ๑๔ - ๑๕ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

๑๔.นางสาวเวณิกา บุญอาษา ๑๔ - ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
๑๕.นางสาวศิริพักตร์ กำเดช ๑๔ - ๑๕ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

๑๖.นางสาวสุภาภรณ์ พรมจันทร์ ๑๔ - ๑๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 



ชือ่ – สกลุ ว.ด.ป เรือ่ง สถานที ่ หนว่ยงาน หลกัฐาน 
๑.นายสุพัฒน์ นรนิยา ๒๔ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

การประชุม online 
ปฐมวัย วิถีใหม่ ใส้ใจ
คุณภาพ ลูกรัก หนูทำได้ 

ออนไลน ์ สำนักงานเขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 
๑ 

 

๑.นางกัญชลิกา กัลยา 
 

๒๖-๒๗ 
สิงหาคม
๒๕๖๔ 

การวิจัยทางการศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๖
นวัตกรรมการศึกษา:กล้า
เปล่ียนสร้างสรรค์ 
ยกระดับการศึกษาไทย 

ออนไลน ์ สำนักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา 

 

๒.นางสาวเกศสุดา ช่องวารินทร์ ๒๖-๒๗ 
สิงหาคม
๒๕๖๔ 

การวิจัยทางการศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๖
นวัตกรรมการศึกษา:กล้า
เปล่ียนสร้างสรรค์ 
ยกระดับการศึกษาไทย 

ออนไลน ์ สำนักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา 

 

๑.นางกุลยาวดี คำชนะ ๔-๕ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติ
ธรรมครูออนไลน ์
หลักสูตร “บริหาร
ความสุข” 

ออนไลน ์ ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 
ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระ
มหารัชมังคลา
จารย์ 

 

 

๑.นางร๊อคเก๊ต เคนทวาย ๙ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

อบรมโครงการเปิดโลกใหม่
กับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

ออนไลน ์ องค์การค้า 
สกสค. 

 



ชือ่ – สกลุ ว.ด.ป เรือ่ง สถานที ่ หนว่ยงาน หลกัฐาน 
๑.นางร๊อคเก๊ต เคนทวาย ๗-๙ 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

อบรมค่ายวิชาการแบบ
ออนไลน์ การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ตามแนว Active 
Learning  

ออนไลน ์ สำนักงานเขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 
๑ 

 

๑.นางกุลยาวดี คำชนะ 
 

๑๐ 
กันยายน
๒๕๖๔ 

 หลักสูตรท่ี ๑ NEXT 
Normal Education 
Reimagined 
 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และ 
บริษัท 
ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

 

๒.นางชวนพิศ มาจารูญ ๑๐ 
กันยายน
๒๕๖๔ 

 หลักสูตรท่ี ๑ NEXT 
Normal Education 
Reimagined 
 

ออนไลน ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และ 
บริษัท 
ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

 

๑.นางร๊อคเก๊ต เคนทวาย 
 

๑๑ 
กันยายน
๒๕๖๔ 

กลยุทธ์การจัดการเรียน
การสอนและการประชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
ใสนยุค NEXT Normal 
 

ออนไลน ์ การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และ 
บริษัท 
ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

 



ชือ่ – สกลุ ว.ด.ป เรือ่ง สถานที ่ หนว่ยงาน หลกัฐาน 
๒.นางกุลยาวดี คำชนะ ๑๑ 

กันยายน
๒๕๖๔ 

กลยุทธ์การจัดการเรียน
การสอนและการประชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
ใสนยุค NEXT Normal 
 

ออนไลน ์ การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และ 
บริษัท 
ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

 

๓.นางชวนพิศ มาจารูญ ๑๑ 
กันยายน
๒๕๖๔ 

กลยุทธ์การจัดการเรียน
การสอนและการประชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
ใสนยุค NEXT Normal 
 

ออนไลน ์ การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และ 
บริษัท 
ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

 

๑.นางร๊อคเก๊ต เคนทวาย ๑๓ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

Has successfully 
completed the course  

ออนไลน ์ OBEC 
excellent 
certer 

 
๑.นางร๊อคเก๊ต เคนทวาย ๒๐ 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

อบรมออนไลน์เพื่อติดตาม
เตรียมข้อมูล OIT เพื่อการ
แพร่ข้อมูลสาธารณะ 
 

ออนไลน ์ สำนักงานเขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 
๑ 

 

 

  

11 



ขอ้เสนอแนะ ดา้นการบรหิารงานบุคคล ดงันี้ 

        ๑) โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ควรดำเนินการตรวจสอบคำส่ังทุกกรณี และตอบรับทราบหรือทักท้วงให้แล้ว 

เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับคำส่ังจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

        ๒) การตอบข้อหารือของเขตโรงเรียนควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว และแจ้งเวียนในโรงเรียนทราบ เพื่อ 

เป็นแนวทางการปฏิบัติ 

        ๓) กรณีท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออกหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินใหม่แล้ว ควรมีหนังสือซ้อม 

ความเข้าใจและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ทุกเขตพื้นท่ีปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

        ๔) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 



กจิกรรมพฒันาครดู้านการจดัการเรยีนรูค้วบคูก่ารใชน้วตักรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กจิกรรมชมุชนแหง่การเรยีนรู ้(PLC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมพฒันาทกัษะคณติศาสตรข์ัน้สงู (นวตักรรม Open Approach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมการจดัทำสารสนเทศประจำชัน้เรยีน 

 



กจิกรรมการจดัทำสือ่การสอนเพือ่การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กจิกรรมการจดัหาสือ่และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 


