
ปฏิทินกิจกรรม 
การดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สําหรับข้าราชการครู สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

ภายใน 
 24 เมษายน 2561   

       1) ผู้บรหิารสถานศึกษา และข้าราชการครู ทุกคน  ศกึษาแนวเอกสาร “แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 
       2) ผู้อํานวยการโรงเรียน และหรือผู้รกัษาราชการในตําแหน่งฯ  ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของ ข้อมูล สถานะ สิทธิในการอนุมัติให้ข้าราชการครูในสังกัดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
ที่เวบไซด์  http://training.obec.go.th/admin   สถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล เช่น 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  ,  ช่ือ-สกลุ ผู้รักษาราชการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียน  ,  
ช่ือสถานศึกษา ,  e-mail ฯลฯ ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลถึง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ภายใน วันที่  
1 พฤษภาคม 2561  (* ครูทีเ่ป็นผู้รักษาราชการฯ จะมี 2 สถานะ คือ ผูอ้นุมัติการอบรมฯ และ 
ผู้เข้ารับการอบรมฯ) 
       3) ข้าราชการครูทุกคนเข้าระบบพัฒนาฯ ที่เวบไซด์ http://training.obec.go.th   ผู้ที่ยังไม่
เคยลงทะเบียนให้ดําเนินการลงทะเบียนผ่านเวบไซด์ดังกล่าว    ส่วนผูท้ี่เคยลงทะเบียนไว้แล้วให้
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล ให้แจ้ง
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  1 พฤษภาคม 2561 
        4) ข้าราชการครูที่ไม่สามารถเข้าระบบ Training.obec.go.th  เนื่องจากลืมรหัสผ่าน และ
ไม่สามารถรีเซทรหัสผ่าน เนื่องจาก จําอีเมล์ของตนเองไม่ได้  / จํารหัสผา่นเข้าอีเมล์ของตนเอง
ไม่ได้  / กรอกอีเมล์ในข้อมลูส่วนตัวผิด  ใหส้มัครอีเมล์ใหม่ที่สามารถใช้งานได้จริง แล้วส่งข้อมูลให้ 
สพฐ. โดยแจ้งอีเมล์ใหม่พร้อมแนบไฟล์เอกสารยืนยันตัวตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนา
บัตรข้าราชการ ตามลิงค์นี้ http://goo.gl/forms/QtCxUt2E2080Q2MJ3    หรือโทร 
 0-2288-5635, 0-2288-5634  โทรสาร 0-2281-0503 

25 เมษายน ถงึ 
2 พฤษภาคม 2561 

       1) ข้าราชการครูทุกคนในสังกัด บันทกึแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสตูรที่สนใจ 
(Booking) อยา่งน้อยคนละ 1 หลักสูตร ที่เวบไซด์ http://training.obec.go.th โดยยึดตาม
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ที่ย่ืนเสนอต่อ ผอ.รร. พร้อมทั้งระบุค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้หาก
ระบบแจ้งว่า “หลักสูตรเต็ม”  ไม่ต้องสนใจ ให้ดําเนินการ Booking ตามปกติ 
           - ค่าที่พัก (พักเด่ียว 1,200บาท พกัคู่ 600 บาท) กรณีที่หน่วยพัฒนาไม่จัดที่พัก  
สําหรับหลักสตูรที่หน่วยพัฒนาจัดที่พัก ใหร้ะบุ 0 บาท 
 - ค่าพาหนะเดินทาง ระบุ 0 บาท (เมื่อทราบสถานที่อบรมแล้ว จึงจะสามารถระบุใน
เอกสารยืมเงินทดรองราชการภายหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว) 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
          - รอบที่ 1 มีจํานวน 878 หลักสูตร  รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ สามารถศึกษาได้ที่ 
http://training.obec.go.th  และ http://goo.gl/p7LYBe  

7  - 18  
พฤษภาคม 2561 

       1) สพป.เชียงใหม่ เขต 1  รวบรวมสรปุจํานวนข้าราชการครูที่ Booking หลักสูตรต่างๆ เพื่อ
ประสานหน่วยพัฒนา ในการจัดรุ่น / วันที่ /สถานที่อบรม   
                - จํานวน Booking ครบรุ่น จะประสานหน่วยพัฒนามาจัดอบรมในเขตพื้นที่ 
                - จํานวน Booking ไม่ครบรุ่น จะประสาน สพท.อื่น ๆ ในจงัหวัด/กลุ่มจังหวัด  
เพื่อให้หน่วยพัฒนาจัดอบรม ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่เหมาะสม 
         2) หนว่ยพัฒนาขออนุมัติเปิดรุ่นการอบรมจากสถาบันคุรุพัฒนา 
         3) หนว่ยพัฒนาแจ้งผลอนุมัติเปิดรุ่นอบรม ให ้สพท./เขตตรวจราชการ ทราบ 



21 – 23  
พฤษภาคม 2561 

       1)  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บันทกึข้อมลู รุ่นการพัฒนาให้ สพฐ 
       2)  แจ้ง รุ่น วันที่ สถานที่และรายชื่อครูแต่ละรุ่นการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้ข้าราชการครู 
ในสังกัดทราบ 

28 พฤษภาคม ถึง 
3 มิถุนายน 2561 

       1) ข้าราชการครูทุกคนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน หรือเลือกหลักสูตรการอบรม 
(Shopping) ทีเ่วบไซด์ http://training.obec.go.th 

1.1 ตรวจสอบสถานะการเข้ารับการพัฒนาในหลกัสูตรที่ Booking ไว้ใน “หลกัสูตรที่
ลงทะเบียนทั้งหมด”  จากหน้าจอระบบ  (* สพท.ใดมีจํานวนผู้ Booking ครบจํานวน
ที่กําหนด และสามารถเปิดจุด/รุ่นอบรม ในเขตพื้นที่ได้ ผู้ที่ Booking ไว้ จะถูกระบบ
ปรับให้เป็นผู้ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ) 

1.2 กรณีที่ข้าราชการครูมีงบประมาณคงเหลือ หรือ ไม่ได้ Booking  สามารถเลือกอบรม
หลักสูตรทีส่อดคล้องกับ ID Plan  และต้องอยู่ใน จังหวัดที่ปฏิบัติงานอยู่ หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือในเขตภาคเหนือ ตามลําดับ 

1.3  สพท.ใด มีจํานวนผู้ Booking แต่ละหลกัสตูรไม่ครบรุ่น  จะต้องลงทะเบียนหลักสูตร
นั้นๆร่วมกับครจูากเขตพื้นที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม) 

       2) ผู้อํานวยการโรงเรียน/ผู้รักษาราชการฯ  พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรที่
ข้าราชการครูเลือกกับ ID Plan ที่นําเสนอ และพื้นที่ในการไปอบรมพัฒนาให้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดใกล้เคียง หรือในภาคเหนือ ตามลําดับ  และอนุมัติการลงทะเบียนอบรมของข้าราชการครู 
ผ่านระบบในเวบไซด์ http://training.obec.go.th/admin ภายใน15 วัน นับจากวันที่ 
ข้าราชการครูได้รับการจัดสรรรุ่น หรือยืนยนัการเข้าอบรมแล้ว มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
โดยระบบ 
      3) ข้าราชการครูทําเรื่องขออนุมัติไปราชการต่อ ผอ.รร. และสถานศกึษาส่งเอกสารขอยืมเงิน
ทดรองราชการ (ระบุค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลีย้ง) ถึง สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1  
       4) เนื่องจากเป็นนโยบายของ สพฐ.  ข้าราชการครูที่ไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สพฐ.  ให้ทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลต่อ ผอ.รร. และนําส่ง
ถึง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพือ่พิจารณาดําเนินการต่อไป 

4 – 8  
มิถุนายน 2561 

      1)  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สรุปงบประมาณตามรายละเอียดที่ข้าราชการครูในสังกัด
ลงทะเบียนหลักสูตรฯ จําแนกเป็นหมวดหมู่  
      2) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณ(งบแลกเป้า)ไปยัง สพฐ.  

30 มิถุนายน ถึง 
16 กันยายน 2561 

          ข้าราชการครูทุกคน เข้ารับการอบรม ตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้  พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ 
ประเมิน ติดตามผล การพัฒนาดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ และ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
นําเสนอผลการพัฒนาให้ สพฐ. ต่อไป 

 
 อนึ่ง ปฏิทินกิจกรรมนี้ ดําเนินการตามที่ สพฐ.กําหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งใหท้ราบต่อไปในภายหลัง ทั้งนี้
สามารถสอบถามรายละเอียด หรือข้อสงสัยต่างๆ ได้ที่ โทร 0-2288-5635, 0-2288-5634  โทรสาร 0-2281-0503 


