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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.
2565 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 30 มิถุนำยน 2565 มีผลกำรด ำเนินกำร 
ดังนี้ 

1.ด าเนินการตามนโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 

ประเด็น การด าเนินการ 

1.ด ำเนินกำรตำมนโยบำย
วิเครำะห์อัตรำก ำลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลงั 

1.1 จัดท ำข้อมูลสำนสนเทศด้ำนอัตรำก ำลงัของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำทั้งด้ำนปรมิำณและคุณภำพให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และควำมต้องกำร  
       1.พื้นฐำนตำมฐำนข้อมูล 10 มิถุนำยน ด้ำนบุคลำกรและจ ำนวนนักเรียน 

เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง  
       2.ข้อมูลด้ำนวุฒิ วิชำเอกและควำมต้องกำร 

       3.ข้อมูลผู้เกษียณอำยุรำชกำร 

       4.จ ำนวนช่ัวโมงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

       5.ข้อมูลพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผูส้อน 

       6.ควำมต้องกำรครูเพือ่ทดแทนวิชำเอกตำมกลุม่สำระที่ขำดแคลน 

 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหิำรอัตรำก ำลังของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครสวรรค์ เพื่อวำงแผนอัตรำก ำลัง และเกลี่ยจ ำนวนข้ำรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ก ำหนด ประจ ำปี 
พ.ศ. 2565 และระหว่ำงปีเพื่อปรบัแผนอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกบัสภำพอัตรำก ำลังของ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

 
1.3 ส ำรวจควำมต้องกำรตำมมำตรฐำนวิชำเอก และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
เพื่อปกระกอบกำรเกลี่ยและวำงแผนอัตรำก ำลังประจ ำปีในเดือนกันยำยนและตลุำคมของ
ทุกปี และปรบัแผนอัตรำก ำลังตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลนของสถำนศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
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ประเด็น การด าเนินการ 

1.ด ำเนินกำรตำมนโยบำย
วิเครำะห์อัตรำก ำลัง 

          (ต่อ) 

 

1.4 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรอัตรำก ำลังของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์  เพื่อวำงแผนอัตรำก ำลัง  และพจิำรณำเกลี่ยอัตรำก ำลังจำก
สถำนศึกษำที่มีสภำพอัตรำก ำลังเกินเกณฑ์ตำมที่ ก.ค.ศ ก ำหนดไปก ำหนดใหม่ในต ำแหนง่
เดิมในสถำนศึกษำที่มสีภำพอัตรำก ำลงัต ่ำกว่ำเกณฑ์ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำแผน
และผลแจง้สถำนศึกษำทีเ่กี่ยวข้อง  และด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรวิชำเอก 
ประกอบกำรน ำเสนอข้อมลูกำรเกลี่ยและกำรจัดสรรต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำไป
บรหิำรอัตรำก ำลงัและสรรหำตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  เพื่อให้ได้บุคลำกรมำ
ปฏิบัติงำนตำมแผนต่อไป 

 
 1.5 ด ำเนินกำรประชุมปรับแผนอัตรำก ำลงั ระหว่ำงปีตำมควำมจ ำเป็นและควำมขำด

แคลนโดยก ำหนด และเกลี่ยจ ำนวนข้ำรำชกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด และน ำแผนและผลแจง้สถำนศึกษำในสังกัดทีเ่กี่ยวข้องที่
ได้รับจัดสรรด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรวิชำเอกประกอบกำรน ำเสนอข้อมูลกำรเกลี่ย
และจัดสรรต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพือ่น ำไปบริหำรอัตรำก ำลังและสรรหำตำมนโยบำย
ของหน่วยเหนือและเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เพือ่ปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง จัดสรรอัตรำ
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำวทดแทนวิชำเอกที่ขำดแคลน ให้ได้บุคลำกรมำ
ปฏิบัติงำนต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้ด ำเนินกำรวำงแผนและบริหำร
อัตรำก ำลงัครบทั้ง 37 โรงเรียน จ ำนวนข้ำรำชกำรครู        อัตรำ และยังได้จัดสรรอัตรำ
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงให้โรงเรียนในสงักัด ดังนี้ 
1.พนักงำนรำชกำรต ำแหน่งครูผูส้อน      จ ำนวน   46    อัตรำ 

2.พนักงำนรำชกำรต ำแหน่งบรกิำร         จ ำนวน   16    อัตรำ 

3.ลูกจ้ำงช่ัวครำว(ครู,ภำรโรง,พี่เลี้ยงเด็ก)  จ ำนวน    92   อัตรำ 

4.ครูผู้ทรงคุณค่ำของแผ่นดิน                จ ำนวน     2  อัตรำ 
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2. ด าเนินการตามนโยบายการสรรหาและคัดเลอืก 

ประเด็น การด าเนินการ 

ด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
กำรสรรหำและคัดเลอืก 

2.1 ด ำเนินกำรแจ้งหน่วยงำนในสงักัดที่ไดร้ับกำรจัดสรรบุคลำกรทรำบเพือ่วำงแผน
บรหิำรอัตรำก ำลงัในหน่วยของตนเองตอ่ไป 

2.2 ส ำรวจควำมต้องกำรวิชำเอกทีส่ถำนศึกษำต้องกำรโดยผำ่นกระบวนกำรบริหำร
อัตรำก ำลงัและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
2.3 น ำเสนอข้อมลูกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบรหิำรอตัรำก ำลงัและควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ ตำมกระบวนกำรและระเบียบกฎหมำยก ำหนดให้ถึงคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพื่อด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรใหห้น่วยงำนในสังกัด เช่น สอบบรรจ ุ

ครูผู้ช่วย ย้ำยครูผู้สอน ย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค (2) ร่วมกับ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดต่อไป 

2.4 ในส่วนที่ต้องด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลอืกตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ด ำเนินกำรใหเ้องก็เร่งด ำเนินกำรสรรหำให้ได้บุคลำกร
มำปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฎหมำยต่อไป 
2.5 ด ำเนินกำรจัดส่งตัวบุคลำกรที่ได้รับกำรสรรหำและคัดเลอืกไปยังหน่วยงำนที่ได้รบั
จัดสรรต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ไดด้ ำเนินกำรตำมนโยบำย 
กำรสรรหำและคัดเลอืก ดังนี ้
1.มีกำรบรรุครผูู้ช่วย                              จ ำนวน     55    อัตรำ 

2.มีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู                        จ ำนวน     44    รำย 

3.มีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ                จ ำนวน     18   รำย 

4.มีกำรรับย้ำย/รับโอนและแต่งตัง้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 
38ค(2)                                                จ ำนวน       9  รำย 

5.มีกำรบรรจผุู้บริหำรสถำนศึกษำ                 จ ำนวน      28 รำย 

6.มีกำรประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน     26  รำย 
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3. ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็น การด าเนินการ 

ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
พัฒนำและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

3.1 ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้

บุคลำกรได้วำงแผนพฒันำตนเอง ให้เช่ือมโยงกบัควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (ID Plan)  
ได้หลำกหลำยช่องทำง 
3.2 ประชำสัมพันธ์และร่วมขบัเคลื่อนโครงกำรพัฒนำครูตำมโครงกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้บุคลำกรในสังกัด
สำมำรถวำงแผนและเลอืกพฒันำจำกสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพฒันำ หรือหน่วยงำน
อื่นๆ 
3.3 ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรใน
รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
3.4 ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลำกรในสงักัดที่มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม และประสบควำมส ำเร็จในวิชำชีพ  

และมีควำมเจรญิก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีวิทยฐำนะสูงข้ึน ใหเ้ปน็แบบอย่ำงที่ดีโดยกำร
เผยแพร่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติในทุกด้ำน 

 3.5 ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด ในกำรด ำเนินกำร
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ว PA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
ผลการด าเนินการ 

       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
พัฒนำและยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดงันี ้
1.ครูได้รับกำรเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำร        จ ำนวน   67  รำย 

2.ครูได้รับกำรเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ  จ ำนวน   11  รำย 

3.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.ปี 2563 

                                                        จ ำนวน 17 รำย 

4.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับรำงวัล 

                          ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น จ ำนวน   2 รำย 
5.มีผู้เข้ำประชุม ตำม ว PA รุ่นที่ 1 จ ำนวน 50 รำย น ำไปขยำยผลโรงเรียนในสังกัด 37 
โรงเรียนสำมำรถท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำม ว PA ได้ครบทกุโรงเรียน 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรอีก 2 รุ่น 
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4. การด าเนินการตามนโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ประเด็น การด าเนินการ 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำน
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัตงิำน  

4.1 ด ำเนินกำรแจ้งระเบียบกฎหมำย ปฏิทินแบบฟอรม์ และหลกัเกณฑป์ระเมินผลกำร
ปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีร่ะเบียบกฎหมำย
ก ำหนด โดยมีระบบบตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัตริำชกำรจำกเป้ำหมำยของหน่วยงำนสู่ระดับ
บุคคล เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเป็นธรรมและเสนอภำค ประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน และพจิำรณำควำมดีควำมชอบของบุคลำกรและหน่วยงำนใน
สังกัดเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัตงิำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสิทธิผล 
4.2 ทุกหน่วยงำนประกำศหลักเกณฑ์และท ำข้อตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมปฏิทินและตำมที่
ระเบียบกฎหมำยก ำหนด 

4.4 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผลต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
4.5 เมื่อได้รับผลกำรพจิำรณำและเห็นชอบจำกผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรออกค ำสัง่เรียบร้อย
แล้วให้แจ้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และผูร้ับกำรประเมินทรำบ เพือ่ด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง
ต่อไป 
      ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรคต์ ด ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำน
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัตงิำน อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค ประกอบกำรพจิำรณำเลื่อน
เงินเดือน เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมปีระสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รอบเดือน 
เมษำยน 2565 จ ำนวน1,759 รำย 

                   ในระดับดีเด่น  จ ำนวน  1,703    รำย 

                      ระดับดีมำก  จ ำนวน      48    รำย 

                      ระดับดี        จ ำนวน       2    รำย 

                      ระดับพอใช้  จ ำนวน        2    รำย 

ปรับปรงุ 1 รำย/ไม่เลื่อน(ลำเกิน) 2 รำย/เสียชีวิต 1 รำย/38ค(2) 29 รำย 

ลูกจ้ำงประจ ำได้รับกำรพจิำรณำเลื่อนค่ำจ้ำง  จ ำนวน  44 รำย 
 

 











































































ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เป็นทีป่ระจักษ์ 
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10   ประจ าปกีารศกึษา 2563 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 
ที ่ ประเภท ด้าน ได้รับรางวัล ชื่อ - สกุล สถานศกึษา 
1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเย่ียม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม 

กำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษำ 
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
นำยภูมิภัทร  ลอยเจริญ โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์ 

2 สถำนศึกษำยอดเย่ียม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

 โรงเรียนหนองบัว 

3. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษำ ขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำงสำวณัฐชำนนท์  ยอดทอง โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์ 

4 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษำ ขนำดกลำง ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำยสังวร  ยมรัตน์ โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ 

5 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำยสำโรจน์  กลั่นด้วง โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ 

6 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำยชำญณรงค์  ยำสุทธิ โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม 

7 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำยพจนลักษณ์  ชูยอด โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ 

9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น                      
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ 

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำงสำวจิรปรียำ  ชูยอด โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ 

9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น                      
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำงสำวกมลลักษณ์ อินทร์เอก โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม 

10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย                   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ด้ำนวิชำกำร รองชนะเลิศร 
ะดับเหรียญทอง 

นำงวัชรำ  ญำณปัญญำ โรงเรียนนครสวรรค์ 

11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย                   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 

ด้ำนวิชำกำร รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำงพรพรรณ  วัชตะวัฒน์วินัย โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 

12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 

ด้ำนวิชำกำร รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำยนิยม  วัชตะวัฒน์วินัย โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 

13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 

ด้ำนบริหำรจัดกำร รองชนะเลิศร 
ะดับเหรียญทอง 

นำยจักรพันธ์  วงศ์เขียวศิริ โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม 

14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC 

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำงสุภัทธำ  ทองกันทำ โรงเรียนหนองบัว 

15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับมัธยมศึกษำ  
กลุ่มวิชำเทคโนโลยี 

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นำงไพลิน  ส่งวัฒนำ โรงเรียนหนองบัว 

16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น                      
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 

ด้ำนวิชำกำร รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน 

นำงสำวชญำนิศำ  ศรีสว่ำง โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ 

17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย บูรณำกำร ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน รองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญเงิน 

นำยอนุวัตร  พูลเอี่ยม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม 
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