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คำนำ 
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ดำเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิง
นโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา ให้เป็นไปตาม
นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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สะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นภาพความสำเร็จ  ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือนำไปสู่
การวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
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1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายสำนักงานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย 
ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

          ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้คนไทย 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักถึง
ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตนเอง โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีการเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย และพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  เช่น พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  การพัฒนาด้วยระบบ Online เพื ่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว  เป็นบทบาทหน้าที่ ทั ้งหน่วยงานในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตนเอง และเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำ
หน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีการเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีน  
รวมทั้งเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ และเพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนำไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่ ส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

ความส่วนที่ 1 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ืออบรมและพัฒนาสมรรถนะให้ครูปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” 

ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
               2) เพ่ืออบรมและพัฒนาให้ครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 

      3) เพ่ืออบรมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 

    4) เพ่ืออบรมและพัฒนาจิตใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

เป็นแบบอย่างท่ีดี  มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

      5) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม
จิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

    6) เพ่ืออบรมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    7) เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 2.3  เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ครเูปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 

หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
    2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดี 

และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

         3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เกิดขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) ครู  เป็น“Coach”  ครู มีความรู้ มีทักษะ มีเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ วิธีการปฏิบัติงาน 
และประสบการณ์ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

       2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีและมี 
สมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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   3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

      4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เกิดขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

   1) ร้อยละ 80 ของครู สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” 

                    2) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ และปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

            1) ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 

  2) บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ครูสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้ หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

            2) ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 

  3) บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 

            4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
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ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1.อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่
เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                

- รุ่นที่ 1 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 
จำนวน 118 คน  
- รุ่นที่ 2 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  
จำนวน 22 คน 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของครู
ผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ 
ได้รับการพัฒนา  
สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 
เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการพัฒนามีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่ และมี
เจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพ 
 

-ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ร้อย
ละ 100 ได้รับการพัฒนา
สู่ความเป็น ครูมืออาชีพ  
- ครูผู้ช่วย ร้อยละ90  
ที่เข้ารับ การพัฒนามี
ความรู้ ความเข้าใจใน  
แนวทางการปฏิบัติงาน  
ตามบทบาทหน้าที่  
มีเจตคติที่ต่อวิชาชีพครู
สามารถจัดการเรียนรู้สู่ 
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความส่วนท่ี 2 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

2.การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา            
ในระยะเวลา 1 ปี        
                                

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 22 คน  
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 3 คน 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ที่บรรจุ
ใหม่ ได้รับการพัฒนา  
เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
รับการพัฒนามีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ผู้เข้ารับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ รอผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ตาม
ระเบียบกฎหมายและ
ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตาม 
องค์ประกอบและตัวชี้วัด
ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

 3.พัฒนาสมรรถนะความรู้ 
ความสามารถเพ่ิมทักษะในการ
พัฒนางานของบุคลากรให้มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อ
ยกผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศใน
การประกวดรางวัลหน่วยงาน            
และผู้มีผลงานดีเด่น ประสพ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.                      
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด  
 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 90 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผลงานเข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัล 
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
และสถานศึกษาใน
สังกัดตระหนักถึง
ความสำคัญในการ
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติและสามารถนำ
ผลการคัดเลือกมาใช้
ในการวางแผน
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพต่อไป 
 

1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด และสถานศึกษา
ในสังกัดตระหนักถึง
ความสำคัญในการได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
และสามารถนำผลการ
คัดเลือกมาใช้ในการ
วางแผนความก้าวหน้าใน
วิชาชีพต่อไป 
2. มีข้อมูลสารสนเทศและ
ผลการคัดเลือกรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) 
3. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

 4. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4.1 โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อน
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 
2564 

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ. 2564 
 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564  
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
สังกัด ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และเป็นการ
เสริมสร้างขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1  ข้าราชการครูและ
ลูกจ้างในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด      
มีขวัญและกำลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 
2 ข้าราชการและลูกจ้าง  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ 
3 ข้าราชการและลูกจ้าง 
มีความประพฤติดีและ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
4 ข้าราชและลูกจ้าง 
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติและได้รับเกียรติ
บัตรหรือรางวัล 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

4.2 การคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด  
 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับรางวัลยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
สังกัด ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และเป็นการ
เสริมสร้างขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ข ้ าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา
ร้อยเอ็ด มีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น 
2. ข ้ าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา
ร้อยเอ็ด มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็น
ตัวอย่างที่ดี 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

4.2 การคัดเลือกพลเรือนดีเด่น 
ประจำปี 2564 

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด  
 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับรางวัล 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
สังกัด ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และเป็นการ
เสริมสร้างขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ข ้ าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา
ร้อยเอ็ด มีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น 
2. ข ้ าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา
ร้อยเอ็ด มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็น
ตัวอย่างที่ดี 
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ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา ส่วนที่ 3 
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ปัญหาและอุปสรรค 

ในการอบรมพัฒนา และการประกวดรางวัลต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ คือ ได้รับหนังสือ 
แจ้งการอบรมพัฒนา และประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ล่าช้า บางครั้งเกินกำหนดเข้ารับการอบรม  จึงทำให้ระยะเวลาใน
การดำเนินการแจ้งโรงเรียนเพ่ือดำเนินการเข้ารับการอบรมพัฒนาล่าช้าตามไปด้วย   
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