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Individual Development Plan : ID PLAN 
นางจงกล  อรรถอาภรณ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ     
กลุ่มนโยบายและแผน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

***************************************************************************************************** 

1. ชื่อ   นางจงกล    อรรถอาภรณ์   
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ  มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้   
 1) งานจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด 
              ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 2) งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
 3) งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 4) งานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ 
               สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี  
 5) งานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
               และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานในหน้าท่ีแทน นางสุภัทรา  บูรณารมย์  กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
 8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
3. ข้อมูลส่วนบุคคล 

วัน เดือน  ปี เกิด 26   กรกฎาคม   2508   เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย    ศาสนา  พุทธ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 122/15   หมู่บ้านมณฑา 5   หมู่ 4  ตำบล บ้านกุ่ม  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 76000 
เบอร์โทรศัพท ์  มือถือ  083- 8366555 
สถานที่ทำงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   ถนนคีรีรัถยา  ตำบลธงชัย อำเภอเมือง   
จังหวัดเพชรบุรี 76000    เบอร์โทรศัพท์  032 - 401445  
สถานภาพการสมรส สมรสกับ  นายกรีฑา  อรรถอาภรณ์   มีบุตร 4 คน   
  1. น.ส.อุไรวรรณ   อรรถอาภรณ์     2.  นายวรวิทย์  อรรถอาภรณ์   
  3. น.ส.สุวรรณา  อรรถอาภรณ์      4.  น.ส.จารุนี  อรรถอาภรณ์  

4.  ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี (ศษ.บ) ประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
5.  ประวัติการรับราชการ 

1 ต.ค.2531       เจ้าหน้าท่ีธุรการ1    สปอ.เมือง สปจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
3 ต.ค. 2533      เจ้าหน้าท่ีธุรการ2,3   สปอ.บ้านแหลม  สปจ.เพชรบุรี  
29 ก.ค. 2537    เจ้าพนักงานธุรการ 3,4,5 สปอ.บ้านแหลม สปจ.เพชรบุรี 
5 พ.ย. 2544      เจ้าพนักงานธุรการ 5      สปอ.เมืองฯ   สปจ.เพชรบุรี 
17 ส.ค. 2549    เจ้าพนักงานธุรการ 5,6 ชำนาญงาน  สพท.เพชรบุรี เขต 1 
26 ก.พ. 2553    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ  สพท.เพชรบุรี เขต 1 
1 เม.ย. 2553     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
28 ก.พ.2554     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
7 ก.ค.2560     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
ถึง ปัจจุบัน 
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6. ประวัติการศึกษาดูงานฝึกอบรมและประสบการณ์   
ปี 2558   
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มทักษะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ณ สพป.ระยอง เขต 1 และระยองเขต 2  ในวันท่ี 30 มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 
2558  
 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ณ สพป.นนทบุรี เขต 1 ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ณ โรงแรมลองบีช 
จังหวัดเพชรบุรี  จัดโดย สพฐ.   ปี 2558   
 ปี 2559   
- โครงการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน  ณ สพป.ภูเก็ต ในวันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2559    
- ประชุมการขับเคล่ือนการปฏริูปการศึกษาและการบริหารราชการศธ.ในภูมิภาค  ในวันท่ี 4 เมษายน 2559 
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 
- ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ.2561 ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต1 
- โครงการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน  ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ในวันท่ี 8 – 10 กันยายน 
2559 
ปี 2560   
-ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2560-2564  ระหว่างวันท่ี 
 15-17 มีนาคม 2560  ณ เดอาะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพืน้ท่ีชายแดน(พ.ศ.2560-2564)จุดท่ี4 เพชรบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง  ระหว่างวันท่ี 18-20 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมหัวหิน 
แกรน์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเมืองเพชรบุรี เมืองแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบทักษะ วิชาการ ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะวิชาชีวิต  ระหว่างวันท่ี  26-28 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ เพชรบุรี 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 15 กันยายน 2560 ณ ห้องพริบพร ีศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี 
- ประชุมเตรียมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ การบริหารงาน โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ในวันท่ี  
19 กันยายน 2560 ณ โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ เพชรบุรี 
- ประชุมขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองอุไร  
โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย 
ปี 2561 
- ประชุมกำหนดกรอบ แนวทาง และรายละเอียดการวิจัย "รูปแบบและวิธีการส่งเสริมเวทีและประชาคม 
เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในวันท่ี 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม สพป.พบ.1   
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- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ/สถิติ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ โครงการเวทีประชาคมฯ ระหว่าง
วันท่ี 19-23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม สพป.พบ.1   
- ประชุม Focus Group โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ในวันท่ี 30 มกราคม 2561 โรงแรมลอง
บีช ชะอำ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิต
และพัฒนากำลังคนด้านการศึกษาตามรูปแบบประชารัฐ  ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรม
รอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี 
- ประชุมขับเคล่ือนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณ 2561  ในวันท่ี 22 มีนาคม 2561 โรงแรมลองบีช ชะอำ 
- ดำเนินการจัดค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ปี 2561  วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงระดับพื้นท่ีและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดกลุ่มจ.ภาคกลางตอนล่าง 2  วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมลองบีช  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์  วันท่ี  23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ณ.ภาลัยรีสอร์ท  
จ.สมุทรสงคราม 
- ประชุมจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2562-2565    
วันท่ี  23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ณ.ภาลัยรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 
- อบรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา  วันท่ี 6 มิถุนายน 2561   
ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี วันท่ี11-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สพป.พบ.1   
-ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  วันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องมุกดา  โรงแรมรอยับไดมอนด์ เพชรบุรี 
- จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคน
ด้านการศึกษาตามรูปแบบประชารัฐ (Symposium)  วันท่ี 10 กันยายน 2561 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล
ไดมอน เพชรบุรี   
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงระดับพื้นท่ี การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 วันท่ี 19 กันยายน 2561 ณ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท  
ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี 
- ประชุมการจัดทำสารสนเทศทางด้านการศึกษาเชิงพื้นท่ี เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด วันท่ี  
21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบุรี 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.พบ.1  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรท่ีจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  วันท่ี 29-30 พฤศจิกายน 
2561  ณ ห้องปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 
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-จัดประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดเพชรบุรี   วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องนพรัตน์  โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี 
ปี 2562 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ระดับภาค(ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ  วันท่ี 28 มกราคม 2562 โรงแรม ดิ ไอเดิล เซอร์วิส เรสซิ
เดนท์ จ.ปทุมธานี 
- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ประจำปีงบประมาณ 
2562 และ 2563 ระดับจังหวัด  วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เพชรริมธาร รีสอร์ท จ.เพชรบุรี   
- ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  สมุทรสงครามและ นครปฐม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค"  วันท่ี 5 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี 
 - เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (BPS-INNOVATION : BPSI) 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 13-14 มีนาคม 
2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรงุเทพมหานคร 
- ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา วันท่ี 3-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท 
กรุงเทพ 
- อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด บรรยายโดย 
วิทยากรหลักสูตรจิตรอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นท่ี 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  
ในวนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถนนพิษณุโลก  
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- อบรมเรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Strategic Planning based on RBM) 
วันท่ี  30-31พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาคปี63-65 
วันท่ี 24-25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโคโค่ วิว จ.สมุทรสงคราม 
– อบรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธกิารเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 22-25 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุม B อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                       
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
- ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งท่ี 1  ในวันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธร
(กองพันล่าง)  จ.เพชรบุรี  
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ในวันท่ี 17 กันยายน 2562  
ณ ห้องประชุมนันทชาติรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค พ.ศ.2563 – 2565  
ในวันท่ี 24 – 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโคโค่วิว จังหวัดสมุทรสงคราม 
ปี 2563  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำข้อมูลดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดปี 63   
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค4(ดัชนีทางการศึกษา)  
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ปี 63   วันท่ี 4-7  สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมธารามันตรา อ.ชะอำ เพชรบุรี 
- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา พื้นท่ีชายแดน ปี 2563 ระดับ
จังหวัด วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ณ ธนัฐธิชาบุรี  จ.เพชรบุรี 
- ประชุมขับเคล่ือนยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย กศจ. วันท่ี 7 สิงหาคม 2563  
ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี  
- ประชุมสร้างเสริมสังคมสุจริต  วันท่ี 21-22 สิงหาคม 2563 ณ อีโค่ โมเม้นท์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
- ศึกษาดูงานโครงการสร้างเสริมสังคมสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันท่ี  27 สิงหาคม 2563  
ณ ศธจ.สมุทรสงคราม 
-ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) วันท่ี 31 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
-ประชุมเพื่อพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2565 วันท่ี 2 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  
- ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
วันท่ี 23-25  กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
-ประชุมสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา 
SDG 4  วันท่ี  27-29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
- ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2565 (วัดของบประมาณ)   
วันท่ี5 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาเพชรบุรี 


