
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 

          จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ได้มีการ
ด าเนินการตามนโยบาย และมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้  

          ด้านท่ี 1 การวางแผนก าลังคน การสรรหาและเล่ือนเงินเดือน - การวางแผนก าลังคน วางแผนอัตรา 
ก าลังเพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคล
ไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการ วิชาเอกของสถานศึกษาให้
สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปประ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 35 
คน - การสรรหา ในปีพ.ศ. 2563  โรงเรียนอินทรมัพรรย์อนุสรณ์  ซึ่งโรงเรียนยังขาดอัตราก าลังอยู่ คือ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  การวางแผนก าลังคนครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด - การเล่ือน
เงินเดือน โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ ได้ด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ปีละ 2 ครั้ง  ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยด าเนินการตาม ระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน  

       ด้านท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร  

             โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ารับการอบรมของคณะครูทุกท่าน และการอบรมตามนโยบาย
รวมถึงการสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง หรือทาง Online โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมทุกคนเท่า
เทียมกัน โดยคุณครูท่ีเข้ารับการอบรมหรือพัฒนาตนเองนั้น ต้องเขียนรายงานผลการอบรมและการน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้ารับการอบรมน ามาพัฒนาตนเอง นักเรียน โรงเรียน ให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด 

  ด้านท่ี 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ  

          ด้านการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียน  ได้มีการสร้างขวัญ และก าลังใจแก่บุคลากร
และ ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น เล่ือนขั้น เย่ียมไข้  เล่ือนต าแหน่งหรือ
ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ 
นโยบาย การ บริการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียน
ถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และได้รับสิทธิ ประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน  

 

 ด้านท่ี 4 การด าเนินการทางวินัย  

         พบว่า ในปีพ.ศ. 2563 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือ         
ด าเนินการทาง วินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่อย่างใด   



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวางแผนอัตราก าลัง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                  

                                            

                                           

                                    

                                    

                                

                                

                                           

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง 
…………………...…….........………. 

(นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล) 
ต าแหน่ง ผอ.ร.รอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

20  กรกฎาคม  2563 



 
  
 

                                    รายงานผลการด าเนินงาน 
                                    โครงการ พฒันาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ 

                             ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
                   ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
                               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                                                  กระทรวงศึกษาธิการ                                              



รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  
ปีการศึกษา 2563 

**************************************** 
โครงการ              พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ          นางทัศนีย์  ภูมิลาด 
1.วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2  เพื่อให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิค การสอน  

การสร้างส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีการวัดผลและประเมินผลท่ี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.3  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม สัมมนา ประชุม  เชิงปฏิบัติ
การศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

2.การด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ          ก าลังด าเนินการ          ยังไม่ด าเนินการ 
3.ระยะเวลาด าเนินการ  

3.1 เวลาด าเนินการตามแผน  เริ่ม 16  พ.ค.63  – 31 มี.ค.64 
3.2 สรุปเวลาด าเนินการจริง  เริ่ม 16 พ.ค.63 – 31  มี.ค.64 
3.3     ตามแผน 
  เร็วกว่าแผน 
 ช้ากว่าแผนเพราะ …………………………. 

4.บุคคลที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม  
             ครูและบุคลากรทางการศึกษา   49   คน 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรายงานผลดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการจัดการข้อมูล 
2. ขออนุมัติเพื่อจัดท าโครงการ 
3. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
5. ประชุมคณะกรรมการ 
6. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

          7. ประเมินผล สรุป รายงาน 
 

6. งบประมาณ 



 1. งบประมาณท่ีจัดสรรตามแผน   124,524  บาท 
 2. งบประมาณท่ีใช้จริง  124,524 บาท 
 3. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  
  ตามแผน  124,524  บาท        ต่ ากว่าแผน ………..บาท      สูงกว่าแผน ………… บาท  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 ร้อยละ  84  ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

7.1.2  ร้อยละ 84  ของครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน  
การใช้เทคนิค การสอนการสร้างส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีการ
วัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7.1.3  ร้อยละ 84  ของครูครูและบคุลากรทางการศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม 
 สัมมนา ประชุม  เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1.4  ร้อยละ 84  ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
7.2.1 ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
7.2.2  ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน  

การใช้เทคนิค การสอนการสร้างส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีการ
วัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7.2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม 
 สัมมนา ประชุม  เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 
8. ผลส าเร็จที่ปฏิบัติได้ตามตัวชี้วัด  

8.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เฉลี่ยร้อยละ   85.97 
8.1.1 ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 

อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ  87.78 
8.1.2  ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน  

การใช้เทคนิค การสอนการสร้างส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีการ
วัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คิดเป็นร้อยละ  85.25 
 
 

8.1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม 



 สัมมนา ประชุม  เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ  
85.61 

8.1.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  
85.25 
 

8.2 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานกัเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 มีพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิค การสอนการสร้างส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม  สัมมนา ประชุม   เชิงปฏิบัติ
การศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
9. สรุปผลการประเมินโดยรวมของงาน/กิจกรรม/โครงการ    

  เกณฑ์การประเมิน     

  ระดับคะแนน  80  - 100      หมายถึง ระดับความคิดเห็น    ในระดับดีเย่ียม 

  ระดับคะแนน 70 -  79.99     หมายถึง ระดับความคิดเห็น    ในระดับดี  

  ระดับคะแนน  60  -  69.99   หมายถึง ระดับความคิดเห็น    ในระดับพอใช้ 

  ระดับคะแนน   0 -  59.99     หมายถึง ระดับความคิดเห็น    ในระดับปรับปรุง 
    ดีเย่ียม                           ดี                           พอใช้                         ปรับปรุง 
 

10. สภาพปัญหา อุปสรรคของงาน / กิจกรรม / โครงการ  
 1. การพัฒนาครูและบุคลากร มีงบประมาณไม่เพียงพอในการส่งครูเข้าอบรม 
 2. การจัดกิจกรรมต้องต้ังคณะกรรมการในการตันสินตามผลงานเพื่อความยุติธรรม และโปร่งใส  
 

11.จุดเด่นของงาน / กิจกรรม / โครงการ  
 ในการกิจกรรมประกวดครู อ.พ.ส.มืออาชีพ  เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา วิชาชีพครู จรรยาบรรณครู  และการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทาง
ราชการ และตระหนักในหน้าท่ีท่ีได้ครูท่ีดี    และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูท่ีประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย  และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างสูงสุด เกิด
ความภาคภูมิใจแก่ตนเอง สถานศึกษาและบุคคลใกล้ชิด    

12.จุดด้อยของงาน / กิจกรรม / โครงการ 
 การพัฒนางาน พฒันาครู  บุคลากร และการส่งครูเข้ารับการอบรมและพัฒนานั้นจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
งบประมาณเป็นอย่างมาก    

13. ข้อเสนอแนะ  เพือ่น าไปพัฒนาคร้ังต่อไป 



 ควรจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนและเพื่อกระตุ้นและสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูท่ีต้ังใจปฏิบัติงานและผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
โรงเรียนและตนเอง   
   

                                  
                                                                      ลงช่ือ                         ผู้รายงานโครงการ 

                           (นางทัศนีย์   ภูมิลาด) 
                                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ความเห็นหัวหน้าแผนงานบริหารท่ีรับผิดชอบ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
       (นางทัศนีย์   ภูมิลาด) 

                                        หัวหน้าแผนงานบริหารงานบุคคล 
 
ความเห็นฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                   ลงช่ือ................................................                     

                                (นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ดีสุคนธ์) 
                                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ความเห็นฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
                                                   ลงช่ือ................................................                     

                           (นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล)                                                                               
                      ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

 
 

 



โครงการ   การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
แผนงานหลัก    บริหารงานบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทัศนีย์   ภูมิลาด 
ลักษะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 กรกฎาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เห็นความส าคัญ
ของการจัดการศึกษา  จึงก าหนดไว้ในหมวด  7  มาตรา  52   ระบุว่า ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการ
ผลิต  การพัฒนาครู   คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะกับการเป็นวิชาชีพ
ช้ันสูงโดยการก ากับและประสานงาน  ให้สถาบันท าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
และมีความเข้มแข็ง ได้มาตรฐานและเป็นครูมืออาชีพ พร้อมเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ ได้
อย่างสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาและบูรณาการตามความเหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว การขับเคล่ือน
กระบวนการ “ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครู และ
น ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ เพื่อให้ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

  2.2  เพื่อให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิคการสอน การสร้าง
ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีการวัดผลและประเมินผลท่ี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 2.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

 เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1  ร้อยละ 84 ของครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนา 
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
   3.1.2  ร้อยละ 84 ของครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิค
การสอน การสร้างส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีการวัดผลและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1.3 ร้อยละ 84 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.1.4 ร้อยละ 84 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตน เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

3.2 ด้านคุณภาพ 

ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ใช้เทคนิคการสอน การสร้างส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสถานศึกษา  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4.  ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ล าดับ
ท่ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 1 ก.ค.63 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา
,ครูทัศนีย์ 

4.2 ขออนุมัติโครงการ 6 ก.ค.63 ครูทัศนีย์ 
4.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ 6 ก.ค.63 ผอ.เพ็ญศรี 
4.4 ประชุมช้ีแจงโครงการ 6 ก.ค.63 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา

,ครูทัศนีย์ 
4.5 วางแผนการด าเนินงาน 6 ก.ค.63 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา 

,ครูทัศนีย์ 
 

 

 



ล าดับ
ท่ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.6 ด าเนินการตามกิจกรรม 
1.กิจกรรมส่งเสริมครูอ.พ.ส.มืออาชีพ
และสร้างขวัญก าลังใจ  
 - ส่งเสริมครูให้ส่งผลงานประกวดของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
- จัดงานเกษียณ 
- ช่วยเหลือครูและครอบครัวในงานต่างๆ
ตามความเหมาะสม 

1 ก.ค. 63- 9 เม.ย 64 ครูมลิวัลย์,ครูทัศนีย์ 

2.กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู 
จัดอบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
 

1 ก.ค. 63- 9 เม.ย 64 ครูวรรธนภรณ์ 
ครูอะนิส 

3. กิจกรรมประชุมครูประจ าเดือน 
ประชุมครูประจ าเดือน 

1 ก.ค. 63- 9 เม.ย 64 ครูธนิสร 

4. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-ศึกษาดูงานโรงเรียน/หน่วยงานท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

1 ก.ค. 63- 9 เม.ย 64 ครูทัศนีย์   
ครูวรรธนภรณ์ 
 

4.7 นิเทศ ติดตาม ก ากับ  การด าเนินงาน 9 เม.ย 64 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา
,ครูทัศนีย์ 

4.8 รายงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข 9 เม.ย 64  ครูทัศนีย์ 
 

 

 

5.  งบประมาณ                                       124,524       บาท 

5.1   เงินอุดหนุนรายหัว          124,524       บาท 

5.2   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                     -              บาท 

 5.3   เงินรายได้สถานศึกษา             -               บาท 

 5.4   เงินรายได้ท้องถิ่น                         -               บาท 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 



ท่ี กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กิจกรรมส่งเสริมครูอ.พ.ส.มืออาชีพและสร้าง

ขวัญก าลังใจ  
      23,384 

 - จัดท าโล่ห์รางวัลและช่อดอกไม้  2,000  2,000 
 - รางวัลครู อ.พ.ส. มืออาชีพ 

- จัดงานเกษียณอายุราชการ 
  - ช่วยเหลือครูและครอบครัวในงานต่างๆ                
ตามความเหมาะสม 

 2,000 
14,384 
5,000 

 
 

2,000 
14,384 
5,000 

2. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

    48,040 

 - อาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม    14,000  14,000 
 -  ค่าวิทยากร    6,000   6,000 
 -  ค่าอุปกรณ์ 
- ค่าเดินทางไปอบรมพัฒนาครู 
- ค่าสนับสนุนการอบรมพัฒนาคร ู
- ค่าอื่นๆ 

  
7,040  
10,000 
1,000 

10,000 10,000 
7,040 
10,000 
1,000 

        
3 จัดประชุมครูประจ าเดือน  12 เดือน     23,100 
 - ค่าอาหารและเครื่องด่ืม  23,100  23,100 
4 กิจกรรมศึกษาดูงาน                 30,000 
 -  น าคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียน  หน่วยงานท่ี

ประสบความส าเร็จ (Best Practice) 
     

 - ค่ายานพาหนะรถยนต์พร้อมค่าผ่านทาง     
 - ค่าอาหาร    25,000  25,000 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม    5,000  5,000 

รวมทั้งสิ้น       124,524 

 

6. การวัดและประเมินผล 

 ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 

ร้อยละของครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและ
พัฒนานักเรียน 
 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

ร้อยละของครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียน
การสอน การใช้เทคนิคการสอน การสร้างส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ส ารวจ แบบส ารวจ 



บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีการวัดผล
และประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับจากการ
อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 

สังเกต แบบสังเกต 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน ใช้เทคนิคการสอน  

การสร้างส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าส่ังโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ท่ี   9 / 2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 

…………………………………………………………………. 
 เนื่องด้วยในปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ได้จัดท าโครงการ พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมือ

อาชีพ  ตามแผนปฏิบัติงานราชการประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ   ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

     คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.  นางสาวเพ็ญศรี     ชินตาปัญญากุล   ประธานกรรมการ 
 2.  นางสุจิรา        ขวัญเมือง              รองประธานกรรมการ 
 3.  นางทัศนีย์             ภูมิลาด                                   กรรมการและเลขานุการ      
มีหน้าท่ี     ให้ค าปรึกษา  แนะน า  แก้ปัญหา  ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.  นางสุจิรา  ขวัญเมือง      ประธาน 
 2.  นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์      กรรมการ 
 3.  นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข                                กรรมการ 
 4.  นางมลิวัลย์       บริรัตนะวงศ์       กรรมการ 
          5   นางสาวอะนิส     วาเฮงสา               กรรมการ 
 6.  นางสาวธนิสร     สุขเผือก      กรรมการ 
 7.  นางสาวพรรวิภา    ชารัมย์      กรรมการ 
 8. นางสาวสมจันทร์  ทวีพงษ์      กรรมการ 
 10. นางสาวพัชราภรณ์  ไถ้ทอง      กรรรมการ 
 11. นางสาววรรณภา  ชุมนุม      กรรมการ 
 12. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม       กรรมการ 
 14.  นางทัศนีย์        ภูมิลาด                กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   ประชุมวางแผนการด าเนินการในการจัดกิจกรรม  ก าหนดวัน เวลาในการจัดกิจกรรม และด าเนินการจัด
กิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
 1.  นางสุจิรา   ขวัญเมือง                         หัวหน้า 
 2. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข      ผู้ช่วย 
 3. นางสาวธนิสร     สุขเผือก      ผู้ช่วย 



4. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม      ผู้ช่วย 
 5.  นางทัศนีย์         ภูมิลาด      ผู้ช่วย 
มีหน้าท่ี ประสานงานในการจัดกิจกรรมตาม วัน  เวลา สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในในการจัดกิจกรรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 1. นางสาวเพ็ญศรี        ชินตาปัญญากุล   หัวหน้า 
 2.  นางสุจิรา                ขวัญเมือง                              ผู้ช่วย 

3.  นางทัศนีย์               ภูมิลาด              ผู้ช่วย   
 

มีหน้าที่  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด  ให้บังเกิดผลดีแก่คณะครูและบุคลากร  บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ประจ าปีการศึกษา  2563  อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

  ท้ังนี้    ต้ังแต่ วันท่ี    1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563   เป็นต้นไป 

             ส่ัง  ณ วันท่ี           1    กรกฎาคม    พ.ศ.  2563 

 

       
        ( นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล  ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ (PLC) 
ตามโครงการการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ปีการศึกษา 2563 

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

กิจกรรม  อบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

โครงการ  การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข, นางสาวอะนิส  วาเฮงสา 

.............................................................................................................................................................................. 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้ครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” 

Professional Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี 

การด าเนินงาน 
      ด าเนินการแล้วเสร็จ  ก าลังด าเนินงาน     ยังไม่ด าเนินงาน 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 
2.1 เวลาด าเนินการตามแผน  เริ่มวันท่ี  1 กรกฎาคม 2563 – 4  เมษายน 2564   
2.2 สรุปเวลาด าเนินการจริง เริ่มวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 – 4  เมษายน 2564   

 
   ตามแผน  เร็วกว่าแผน       ช้ากว่าแผน 

3. บุคคลที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม 
 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรายงาน
ผลดังนี้ 
4.1 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ขออนุมัติกิจกรรม 
4.2 แต่งต้ังคณะท างานกิจกรรม 
4.3 ประชุมคณะกรรมการช้ีแจงท าความเข้าใจ ก าหนดการด าเนินกิจกรรม บริเวณหอประชุม 

โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
4.4 ด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม 
4.5 ก ากับติดตามผล 

ข 



4.6 ประเมินผล 
5. งบประมาณ 

6.1 งบประมาณท่ีจัดสรรตามแผน   60,000  บาท 
6.2 งบประมาณท่ีใช้จริง    60,000  บาท 
6.3 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ   
     ตามแผน......-.....บาท         ต่ ากว่าแผน ......-.........บาท        สูงกว่าแผน...........บาท 

6. เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       7.1.1 ร้อยละ 80 ของครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

(PLC)” Professional Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      7.2.1 ครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” 

Professional Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี 

    8.  ผลส าเร็จที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้ตามตัวชี้วัด  

         8.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  เฉลี่ยร้อยละ 70.73 

     8.1.1  ครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” 

Professional Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี ร้อยละ 70.73 

8.2 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

     ครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” Professional 

Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี   

   9.  สรุปผลการประเมินโดยรวมของงาน / กิจกรรม / โครงการ (ร้อยละ 87.78) 

  เกณฑ์การประเมิน 

  ระดับคะแนน 80 – 100  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับ  ดีเย่ียม 

  ระดับคะแนน 70 – 79.99 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับ  ดี 

  ระดับคะแนน 60 – 69.99  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับ  พอใช้ 

  ระดับคะแนน   0 – 59.99  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับ  ปรับปรุง 

        ดีเย่ียม    ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

    10.  สภาพปัญหา อุปสรรคของงาน / กิจกรรม / โครงการ 

 ในระยะแรกคณะครูมีความสับสนในการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพครู (PLC)” แต่เมื่อทางโรงเรียนได้ก าหนดรูปแบบการเขียนแบบบันทึก PLC ของโรงเรียน จึงท าให้



ครูไม่สับสน เข้าใจง่ายในการท าบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

(PLC)” 

    11. จุดเด่นของงาน / กิจกรรม / โครงการ 

 มีการสะท้องผลการท าวิจัยช้ันเรียนให้กับคณะครูทราบ และคณะครูได้น าบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 

“การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” ในเทอม 1 มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

    12. จุดด้อยของงาน / กิจกรรม / โครงการ 

 คณะครูบางส่วน ยังไม่เข้าใจกระบวนการท า PLC ดังนั้นจึงต้องมีการอธิบายสร้างความเข้าใจ ทบทวน

อีกครั้ง 

    13. ข้อเสนอแนะ เพือ่น าไปพัฒนาคร้ังต่อไป 

 จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมให้ครูเผยแพร่แบบบันทึก PLC 

 

       ลงช่ือ...................................ผู้รายงานกิจกรรม 

         (นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข) 

 

              ลงช่ือ...................................หัวหน้าโครงการ 

             (นางทัศนีย์   ภูมิลาด) 

 

 ความเห็นหัวหน้าแผนงานบริหารท่ีรับผิดชอบ 

 ............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

.      ลงช่ือ.................................................... 

                  (นางทัศนีย์   ภูมิลาด) 

                หัวหน้าแผนงานบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบ 

 ............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

.      ลงช่ือ.................................................... 

               (นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ดีสุคนธ์) 

                   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบุคคล 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม  อบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ        

(PLC) 

โครงการ  การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

แผนงานหลัก  บริหารงานบุคคล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอะนิส  วาเฮงสา  นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข 

ลักษณะกิจกรรม  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 

สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถ  

                                          ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2)  พุทธศักราช 2545 มาตรา 22 

ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาท่ีพัฒนา

ผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้

นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครูจะต้อง

ทราบคือ  Professional Learning Community (PLC)  เป็นการรวมตัวกันท างาน  พัฒนาทักษะและการ

เรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีครูเพื่อศิษย์บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  มีวิสัยทัศน์ คุณค่า

เป้าหมาย  และภารกิจร่วมกัน  โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล

สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มือ

อาชีพ  และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และตามก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงตาแหน่งครู ได้มีการส่ังสมความช านาญและมี

ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส่วน

ราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 



2560 โดยมีสาระส าคัญ ครูต้องมีการสอนขั้นต่ าตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และปฏิบัติงานอื่นโดยต้องมีช่ัวโมง PLC 

ขั้นต่ า 50 ช่ัวโมงต่อปี และครูมีช่ัวโมงการอบรมและพัฒนา ปีละ 12 – 20 ช่ัวโมง 

โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ จึงได้จัดท ากิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเองและสามารถน าช่ัวโมง PLC  ไปใช้ในการประเมินการเล่ือนวิทยะ

ฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. วัตถุประสงค์  

    2.1เพื่อให้ครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” 

Professional Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 80 ของครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

(PLC)” Professional Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” 

Professional Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี  

4.  ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ล าดับ
ท่ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 8 พ.ค. 63 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา
,ครูอะนิส ครูวรรธนภรณ์ 

4.2  ขออนุมัติกิจกรรม 12 พ.ค. 63 ครูจุฑามาศ 

4.3  แต่งต้ังคณะกรรมการ 13 พ.ค. 63 ผอ.เพ็ญศรี 

4.4  ประชุมช้ีแจงกิจกรรม 13 พ.ค. 63 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา
,ครูอะนิส ครูวรรธนภรณ์ 

4.5  วางแผนการด าเนินงาน 13 พ.ค. 63 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา
,ครูอะนิส ครูวรรธนภรณ์ 

4.6 ด าเนินการตามแผน 
- จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพครู (เช่น การบันทึก
กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้

 
14 พ.ค. 63 –  

1 มี.ค. 64 
 
 

 
ครูอะนิส ครูวรรธนภรณ์ 
 
 
 



ทางวิชาชีพ(PLC) และการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์) 

 

- จัดส่งบันทึกกิจกรรมการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
ปีภาคเรียนอย่างน้อย 50 ช่ัวโมง 

14 พ.ค. 63 –  
1 มี.ค. 64 

 

คณะครู 

-อบรมพัฒนาศักยภาพครูตาม
หน้าท่ีและความสนใจ สรุปเมื่อจบปี
การศึกษา 

14 พ.ค. 63 –  
1 มี.ค. 64 

 

คณะครู 

4.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 14 พ.ค. 63 –  
1 มี.ค. 64 

ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา, 
ครูทัศนีย์ 

4.8 รายงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข 14 พ.ค. 63 –  
1 มี.ค.  64 

ครูอะนิส ครูวรรธนภรณ์ 
 

  5.  งบประมาณ         60,000     บาท 

5.1  เงินอุดหนุนรายหัว                   60,000     บาท 

5.2  เงินรายได้สถานศึกษา                 -            บาท 
5.3  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             -            บาท        
5.4  เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น              -            บาท 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
- ค่าวิทยากร (600 × 5 ×  2)  6,000      6,000   
- ค่าวัสดุ 
 

  10,000   
 

10,000   

- ค่าอาหารว่าง (30 x 5 x 2)    3,000   3,000   
- อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม(60×50× 4)    12,000     12,000  
- ค่าเดินทางไปอบรมพัฒนาครู  10,000  10,000 
-ค่าสนับสนุนการอบรมพัฒนาครู  18,000  18,000 
- ค่าอื่นๆ    1,000    1,000   

รวม 6,000  41,000   13,000   60,000   
 

 

 



 6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการวัด 
และประเมินผล 

6.1 ร้อยละของครูมีการพัฒนาตนเอง โดยมีช่ัวโมงการ
อบรมและพัฒนา ปีละ12 - 20 ช่ัวโมงต่อปี 

การสอบถาม
ช่ัวโมงของการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพครู 

แบบสอบถามช่ัวโมง
ของการอบรม

พัฒนาศักยภาพครู 

6.2 ร้อยละของครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” 
Professional Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 
ช่ัวโมงต่อปี 

การบันทึกช่ัวโมง
ของการบันทึก 

PLC 

แบบบันทึกช่ัวโมง
ของการบันทึก PLC 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      7.1 ครูมีการพัฒนาคุณภาพและวิธีการท างานของครู ท าให้ครูมีสมรรถภาพในการสอน       มีความรู้

เพิ่มขึ้น เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น 

      7.2 ครูได้รับการพัฒนาจนเป็นครูท่ีมีคุณภาพ สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ท าการสอนนักเรียนได้ผลเต็มท่ีและตรงตามจุดประสงค์  

      7.3 ครูได้รับการกระตุ้น ให้ปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีเป็นบุคคลท่ีทันสมัยอยู่

เสมอ ท้ังในด้านความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งหลักการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ได้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าส่ังโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ท่ี   88   / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา 
 

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

 ตามท่ีโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ได้ก าหนดกิจกรรมนี้ในโครงการการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ และ

ได้อบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ด าเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ 

PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ให้กับ

ข้าราชการในสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแผนการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์จึงแ ต่งต้ังคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ดีสุคนธ์ รองผู้อ านวยการงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางทัศนีย์  ภูมิลาด  หัวหน้างานบุคคล  กรรมการ 
4. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม  หัวหน้างานวิชาการ  กรรมการ 
5. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ให้การอ านวยการ ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและปัญหาต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานขับเคล่ือน

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 

คณะกรรมการการด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

1. นางสุจิรา  ขวัญเมือง  รองผู้อ านวยการงานวิชาการ หัวหน้า 
2. นางทัศนีย์  ภูมิลาด  หัวหน้างานบุคคล  ผู้ช่วย 
3. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วย 
4. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์  หัวหน้างานท่ัวไป   ผู้ช่วย 
5. นางจินตนา  ศิริขวา  หัวหน้างานงบประมาณ  ผู้ช่วย 



6. นางสาวอะนิส  วาเฮงสา      ผู้ช่วย 
7. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  วางแผน ประสานงาน วิเคราะห์และสะท้อนสภาพปัญหาการเรียนการสอน หาแนวทางการ 
แก้ปัญหา ร่วมก าหนดแผนการด าเนินงาน ร่วมออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนการสอน วัดประเมินผลการ
ใช้ส่ือนวัตกรรม และรับผิดชอบการด าเนินการ PLC และ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

คณะกรรมการการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม PLC 

1. ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.1 กลุ่มสาระภาษาไทย 

1.  นางสาวปารีญา  แก้วเกษ    หัวหน้า 

2.  นางวิรัณยา  ทองสุข     ผู้ช่วย 

3. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์    ผู้ช่วย 
4. นางจินตนา  ศิริขวา     ผู้ช่วย 
5. นางเรืองรักข์  พิตรพิบูลโตวัน    ผู้ช่วย  
6. นางสาวอรอนันท์  ศรไชยญาติ            ผู้ช่วย    
7. นางสาวธนิสร   สุขเผือก    ผู้ช่วยและเลขนุการ 

  
    1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. นายทวี   วรชินา     หัวหน้า 
2. นางสาวอวัสดา  สมจิตร    ผู้ช่วย 
3. นางมลิวัลย์   บริรัตนวงศ์    ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุพรรษา   แก้วปิยะทรัพย์   ผู้ช่วย 
5. นางสาวอโนชา   เพ้าหอม    ผู้ช่วย 
6. นางอนงค์  สินธุศิริ     ผู้ช่วย    
7. นางสาวจุฑามาศ  ราชคม    ผู้ช่วยและเลขนุการ  

   1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นางสาวมณีรัตน์   รัตนวิชัย    หัวหน้า 
2. นางสาวอะนิส  วาเฮงสา    ผู้ช่วย  
3. นางสาวสมจันทร์  ทวีพงษ์    ผู้ช่วย   
4. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข    ผู้ช่วยและเลขนุการ  

   1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์    หัวหน้า 



2. นางสาวจันทิมันต์ุ  ศิริเซีย    ผู้ช่วย 
3. นางสาวนพมาศ  ศรทอง    ผู้ช่วย   
4. นางสาววรรณภา   ชุมนุม    ผู้ช่วย   
5. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม    ผู้ช่วยและเลขานุการ  

   1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. นางสาวชุติมา  ก๋งอุบล    หัวหน้า 
2. นางสาวจตุพร  ก๋งอุบล    ผู้ช่วย 
3. นายสุริยัน  แสงดี       ผู้ช่วย 
4. นางสาวอาริยา  สุวรรณ    ผู้ช่วยและเลขนุการ 

   
   1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1. นางสาววิราพรรณ   ปรืองาม    หัวหน้า 
2. นายสุธีร์  ฟักเทพ     ผู้ช่วย  
3. นางสาวพรรวิภา  ซารัมย์    ผู้ช่วย 
4. นางทัศนีย์ ภูมิลาด     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  
   1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. นางสาวณัฐสุดา  บุญคุณ    หัวหน้า 
2. นายสรณวรณ์   วีระเดชา    ผู้ช่วย 
3. นางสาวเกสรินทร์ ผลกุศล    ผู้ช่วย 
4. นางสาวมณฑาวีร์   ชมพูผุดผ่อง   ผู้ช่วย 
5. นางสาวณัฎฐนรี   ละม้ายแข    ผู้ช่วยและเลขนุการ 

1.8 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
2. นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์    หัวหน้า 
3. นางสาวขวัญดาว     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

4. ระดับสายชั้นเรียน 
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
      1. นางสาวอวัสดา  สมจิตร     หัวหน้า 

2. นางสาวอาริยา  สุวรรณ     ผู้ช่วย 
 3. นางสาวจตุพร  ก๋งอุบล     ผู้ช่วย 
 4. นางสาวธนิสร  สุขเผือก     ผู้ช่วย 
 5. นางสาวพรรวิภา  ชารัมย์    ผู้ช่วยและเลขานุการ 



2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
      1. นางสาวจันทิมันต์ุ  ศิริเซีย    หัวหน้า 

2. นางมลิวัลย์  บริรัตนะวงศ์    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม    ผู้ช่วย 
 4. นางวิรัณยา ทองสุข     ผู้ช่วย 
 5. นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม    ผู้ช่วย 
 6. นางสาวเกสรินทร์  ผลกุศล    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
2.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
      1. นางสาวอรอนันท์  ศรไชยญาติ    หัวหน้า 

2. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวณัฏฐ์นรี  ละม้ายแข    ผู้ช่วย 
 4. นางสาววรรณภา  ชุมนุม     ผู้ช่วย 
 5. นางทัศนีย์  ภูมิลาด     ผู้ช่วย 
 6. นางสาวสมจันทร์  ทวีพงษ์    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
2.4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
      1. นางอนงค์  สินธุศิริ     หัวหน้า 

2.นางสาวอโนชา  เพ้าหอม     ผู้ช่วย 
 3. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวพนพมาศ  ศรทอง    ผู้ช่วย 
 5. นายสุธีร์  ฟักเทพ     ผู้ช่วย 
 6. นางสาวมณฑาวีย์  ชมพูผุดผ่อง    ผู้ช่วย 
 7. นางสาวณิชชรัสม์   อยู่พันธ์    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
2.5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
      1. นายสรณวร  วีระเดชา     หัวหน้า 

2. นางสาวชุติมา  ก๋งอุบล     ผู้ช่วย 
 3. นางสาวปารีญา  แก้วเกษ   ผู้ช่วย 
 4. นางสาวจุฑามาศ  ราชคม    ผู้ช่วย 
 5. นายสุริยัน  แสงดี     ผู้ช่วย 
 6. นางสาวอะนิส วาเฮงสา     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 



2.6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      1. นางสาวณัฐสุดา บุญคุณ     หัวหน้า 

2. นายทวี  วรชินา      ผู้ช่วย 
 3. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์     ผู้ช่วย 
 5. นางจินตนา  ศิริขวา     ผู้ช่วย 
 6. นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ เข้ารับปฏิบัติกิจกรรม PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน Thailand ๔.๐ และสรุปผลการด าเนินงานเข้ารับปฏิบัติกิจกรรมเสนอคณะผู้บริหาร โดยมีหัวหน้าท า
หน้าท่ีเป็นผู้เรียกประชุม เมื่อคณะครูจะด าเนินการ PLC 

 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ 

1. นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล    หัวหน้า 
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ดีสุคนธ์     ผู้ช่วย 
3. นางทัศนีย์  ภูมิลาด       ผู้ช่วย  
4. นางสาวอโนชา   เพ้าหอม       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 
คณะกรรมการประเมินผลและจัดท าเอกสาร 

1. นางสาววรรธนภรณ์   ศรีสุข     หัวหน้า 
2. นางสาวอะนิส   วาเฮงสา     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

           
        มีหน้าที่ จัดท าเอกสารแบบประเมินผลกิจกรรมเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ  
ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ทุกประการ 

 
 
 
 
 



ขอให้ครูและบุคลากรขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

 

     ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี    ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

               ส่ัง ณ วันท่ี    ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
             (นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินตามตัวชี้วัด 

1. ครูมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” Professional 

Learning Community ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี 

    การบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” Professional 

Learning Community  ปีการศึกษา 2563 ผลการบันทึก เป็นดังนี้ 

 

แบบบันทึกช่ัวโมง PLC  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

       

เลขที ่ ชั้น ชื่อ-ชื่อสกุล ช่ือเรื่อง 
กลุ่ม

สาระ 
สายช้ัน 

รวม

ช่ัวโมง 

PLC 

1 ผู้บริหาร 
นางสาวเพ็ญศรี   

ชินตาปัญญากุล 
      

  

2 วช/บค 
นางสาวสุคนธ์ทิพย์  

ดีสุคนธ์ 
      

  

3 อ.2/1 
นางสาววิสุดา  ภา

โนมัย 

การพัฒนาทักษะการพูดและการส่ือสารโดยการ

เล่านิทานเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 
  25 ชม. 

50 
การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 

โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  25 ชม. 

4 อ.2/2 
นางสาววริศรา   

โคบ ารุง 

การพัฒนาทักษะการพูดและการส่ือสารโดยการ

เล่านิทานเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 
  25 ชม. 

50 
การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 

โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  25 ชม. 

5 อ.3/1 
นางสาวลดาวัลย์  

ก้อนค า 

การพัฒนาทักษะการพูดและการส่ือสารโดยการ

เล่านิทานเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 
  25 ชม. 

50 
การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 

โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  25 ชม. 



6 อ.3/2 
นางสาวเสาวคนธ์  

ทิพย์พันธ ์

การพัฒนาทักษะการพูดและการส่ือสารโดยการ

เล่านิทานเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 
  25 ชม. 

50 
การพัฒนาทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 

โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  25 ชม. 

7 

ป.1/1 

นางสาวพรรวิภา  

ชารัมย์ 

การส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  20 ชม. 

50 
การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ป.1 
  30 ชม.  

8 
นางสาวจตุพร  ก๋ง

อุบล 

การส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  20 ชม. 

50 
การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ป.1 
  30 ชม.  

9 

ป.1/2 

นางสาวอวัสดา  

สมจิตร 

การส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  20 ชม. 

50 
การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ป.1 
  30 ชม.  

10 
นางสาวขวัญดาว  

เชาวริต 

การส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  20 ชม. 

50 
การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ป.1 
  30 ชม.  

11 

ป.1/3 

นางสาวธนิสร  สุข

เผือก 

การส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  20 ชม. 

50 
การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ป.1 
  30 ชม.  

12 

นางสาวอาริยา  

สุวรรณ 
การส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  20 ชม. 

50 
  

การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ป.1 
  30 ชม.  

13 

ป.2/1 

นางมลิวัลย์  บริ

รัตนะวงศ์ 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 2/1 
  10 ชม. 

30 
การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 2 
  20 ชม. 

14 
นางสาวอรุณศรี  

บุตรงาม 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 2/1 
  10 ชม. 30 



การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 2 
  20 ชม. 

15 

ป.2/2 

นางวิรัณยา ทอง

สุข 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 2/2 
  10 ชม. 

30 
การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 2 
  20 ชม. 

16 
นางสาวเกสรินทร์  

ผลกุศล 

การสนทนาในภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10 ชม.   

30 
การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 2 
  20 ชม. 

17 ป.2/3 
นางสาวจันทิมันต์ุ  

ศิริเซีย 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 2 
  20 ชม. 20 

18 

ป.3/1 

นางสุพรรษา  

แก้วปิยะทรัพย์ 

การแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นใน

การเรียนของนักเรียนช้ัน ป.3 
  18 ชม. 

66 

การอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ ของนักเรียนช้ัน ป.3   10 ชม. 

การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีไม่

สามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  10 ชม. 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ช้ัน ป.3 
15 ชม.   

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบของ

วิทยาการค านวณ ช้ันป.3 
  13 ชม. 

19 
นางสาวจินดาพร  

กระแสสินธุ์ 

การแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นใน

การเรียนของนักเรียนช้ัน ป.3 
  18 ชม. 

51 
การอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ ของนักเรียนช้ัน ป.3   10 ชม. 

การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีไม่

สามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  10 ชม. 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบของ

วิทยาการค านวณ ช้ันป.3 
  13 ชม. 



20 

ป.3/2 

นางสาววรรณภา  

ชุมนุม 

การแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นใน

การเรียนของนักเรียนช้ัน ป.3 
  18 ชม. 

51 
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนช้ัน ป.3   10 ชม. 

การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีไม่

สามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  10 ชม. 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบของ

วิทยาการค านวณ ช้ันป.3 
  13 ชม. 

21 
นางสาวอรอนันท์  

ศรไชยญาติ 

การแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นใน

การเรียนของนักเรียนช้ัน ป.3 
  18 ชม. 

66 

การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนช้ัน ป.3   10 ชม. 

การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีไม่

สามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  10 ชม. 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ช้ัน ป.3 
15 ชม.   

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบของ

วิทยาการค านวณ ช้ันป.3 
  13 ชม. 

22 

ป.3/3 

นางสาวสมจันทร์  

ทวีพงษ์ 

การแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นใน

การเรียนของนักเรียนช้ัน ป.3 
  18 ชม. 

66 

การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนช้ัน ป.3   10 ชม. 

การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีไม่

สามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  10 ชม. 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ช้ัน ป.3 
15 ชม.   

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบของ

วิทยาการค านวณ ช้ันป.3 
  13 ชม. 

23 นางทัศนีย์  ภูมิลาด 

การแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นใน

การเรียนของนักเรียนช้ัน ป.3 
  18 ชม. 

66 
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนช้ัน ป.3   10 ชม. 



การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนช้ัน ป.3 ท่ีไม่

สามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  10 ชม. 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ช้ัน ป.3 
15 ชม.   

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบของ

วิทยาการค านวณ ช้ันป.3 
  13 ชม. 

24 

ป.4/1 

นางอนงค์  สินธุศิริ 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV    14 ชม. 

80 
มารยาทไทย  พัฒนากาย พัฒนาจิต   14 ชม. 

แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
  52 ชม. 

25 
นายธีรพงษ ์ 

ประสากุล 
มารยาทไทย  พัฒนากาย พัฒนาจิต   14 ชม. 14 

26 

ป.4/2 

นางสาวนพมาศ  

ศรทอง 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV    14 ชม. 

80 
มารยาทไทย  พัฒนากาย พัฒนาจิต   14 ชม. 

แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
  52 ชม. 

27 นายสุธีร์  ฟักเทพ 

มารยาทไทย  พัฒนากาย พัฒนาจิต   14 ชม. 

66 แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
  52 ชม. 

28 

ป.4/3 

นางสาวณิชชรัสม์   

อยู่พันธ ์

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV    14 ชม. 

80 
มารยาทไทย  พัฒนากาย พัฒนาจิต   14 ชม. 

แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
  52 ชม. 

29 

นางสาวมณีรัตน์  

รัตนวิชัย 

มารยาทไทย  พัฒนากาย พัฒนาจิต   14 ชม. 

80 
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV    14 ชม. 

  
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
  52 ชม. 

30 ป.4/4 การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV    14 ชม. 



นางสาวมณฑาวีย์  

ชมพูผุดผ่อง 

การสนทนาในภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10 ชม.   

90 แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
  52 ชม. 

มารยาทไทย  พัฒนากาย พัฒนาจิต   14 ชม. 

31 
นางสาวอโนชา  

เพ้าหอม 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV    14 ชม. 

80 
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
  52 ชม. 

มารยาทไทย  พัฒนากาย พัฒนาจิต   14 ชม. 

32 

ป.5/1 

นายสรณวร  วีระ

เดชา 

การสนทนาในภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10 ชม.   

20 
  

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 5 
  10 ชม. 

33 
นางสาวชุติมา  ก๋ง

อุบล 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 5 
  10 ชม. 10 

34 

ป.5/2 

นางสาวปารีญา  

แก้วเกษ 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 5 
  10 ชม. 10 

35 
นางสาววิราพรรณ  

ปรืองาม 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 2/2 
  10 ชม. 

23 
  

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบของ

วิทยาการค านวณ ช้ันป.3 
  13 ชม. 

36 

ป.5/3 

นางสาวณัฏฐ์นรี  

ละม้ายแข 

การสนทนาในภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10 ชม.   

10 
        

37 
นางสาวจุฑามาศ  

ราชคม 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสะกดค าของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปืท่ี 5 
  10 ชม. 10 

38 ป.6/1 
นางสาวณัฐสุดา 

บุญคุณ 

การสนทนาในภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10 ชม.   

74 
    การเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ O-Net    35 ชม. 



    
การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
  29 ชม. 

39   

นายทวี  วรชินา 

การเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ O-Net    35 ชม. 

64 
    

การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
  29 ชม. 

40 ป.6/2 
นางสาววรรธน

ภรณ์  ศรีสุข 

การเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ O-Net    35 ชม. 

64 
    

การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
  29 ชม. 

41   
นางสาวศิริรัตน์  

สัมฤทธิ์  

การเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ O-Net    35 ชม. 

64 
    

การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
  29 ชม. 

42 ป.6/3 
นางสาวอัยลดา  

อภิธนาภิรักษ ์

การเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ O-Net    35 ชม. 

64 
    

การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
  29 ชม. 

43   
นางจินตนา  ศิริ

ขวา 

การเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ O-Net    35 ชม. 

64 
    

การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
  29 ชม. 

 

จากผลการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” Professional 

Learning Community  ปีการศึกษา 2563 ภาพรวม ผลปรากฏว่า ได้ร้อยละ 70.73 ระดับดีมาก  เมื่อศึกษา

เป็นรายละเอียด พบว่า ครูท าบันทึก PLC ในสายช้ันเรียนมากกว่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นเพราะว่า การ

สร้างทีม เวลาในการปรึกษา จะพบเจอง่ายกว่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



การประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2563 

รายการ ร้อยละ แปลผล 

1. ครูได้รับการพัฒนางานการบันทึก PLC ของตนเองท่ีสูงขึ้น 87.41 ดีเย่ียม 

2. ครูได้รับผลสะท้อนการท ารายงาน PLC ของตนเอง เพื่อ
พัฒนา PLC ของตนเองต่อไป 

87.41 ดีเย่ียม 

3.  โรงเรียนมีก าหนดการรูปแบบการจัดท ารูปเล่มรายงาน
PLC 

89.63 ดีเย่ียม 

4. ก าหนดระยะเวลาท่ีจัดท า PLC มีความเหมาะสม 86.67 ดีเย่ียม 

เฉลี่ย 87.78 ดีเยี่ยม 

  

       จากผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวม มีค่าร้อยละ 87.78 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม เมื่อศึกษาเป็นรายข้อ 

พบว่า โรงเรียนมีก าหนดการรูปแบบการจัดท ารูปเล่มรายงานPLC มีความพึงพอใจสูงสุดร้อยละ 89.63  อยู่ใน

ระดับ ดีเย่ียม รองลงมา คือ ครูได้รับผลสะท้อนการท ารายงาน PLC ของตนเอง เพื่อพัฒนา PLC ของตนเอง

ต่อไป และ ครูได้รับการพัฒนางานการบันทึก PLC ของตนเองท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 87.41  อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

ส่วน ก าหนดระยะเวลาท่ีจัดท า PLC มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ร้อยละ 86.67  อยู่ในระดับ 

ดีเย่ียม เนื่องจากในช่วงท่ีก าหนดเวลาส่ง มีกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ีครูต้องจัดสรร หาเวลาในการท า PLC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ปีการศึกษา 2563  

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 

ตารางรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ที่ วัน เดือน ป ี ช่ิอ-สกุล ต าแหน่ง 
หัวข้อการประชุมอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที่/หน่วยงานที่

จัด 
หลักฐาน
อ้างอิง  

1 

29/03/2563 

นางสาวอโนชา เพ้า
หอม 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

อบรมหลักสูตรออนไลน์ 
เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน 

เกียรติ
บัตร 

17/04/2563 

แนวทางการพัฒนาและ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเชียน 

สพป.อุบลราชธานี เขต 
3 

เกียรติ
บัตร 

04/05/2563 

อบรมระเบียบความรู ้
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ลาของข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

เกียรติ
บัตร 

07/05/2563 

การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 สพป.สป.เขต1 

เกียรติ
บัตร 

29/10/2563 

ร่วมในการส่งเสริม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
คร ูโดยการแบ่งปัน
เรื่องราวความประทับใจที่
มีต่อครูดี 

ส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

เกียรติ
บัตร 

01/05/2563 STEM Education สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
เกียรติ
บัตร 

2 

04/07/2020 

นางสาววิสุดา ภาโนมัย คร ู
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัว
รับกาเปลี่ยนเเปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

เกียรติ
บัตร 



3 

07/05/2020 

นางทัศนีย์ ภูมิลาด 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

เกียรติ
บัตร 

07/05/2020 

การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติ
บัตร 

03/10/2563 โรงเรียนคุณธรรม 
สพป. สมุทรปราการ 
เขต1 

เกียรติ
บัตร 

29/11/2563 

การพัฒนาสมรรถนะครูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ STEM Education 
ที่สอดแทรกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้นประถมศึกษา 

หน่วยพัฒนาครู อมร 
8558 

เกียรติ
บัตร 

  

ร่วมในการส่งเสริม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
คร ูโดยการแบ่งปัน
เรื่องราวความประทับใจที่
มีต่อครูดี 

ส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

เกียรติ
บัตร 

4 
17/08/2563 นางสาวมณฑาวีย์ 

ชมพูผุดผ่อง 
คร ู

ครูดีของแผ่นดินข้ัน
พ้ืนฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

เกียรติ
บัตร 

29/10/2020 
กิจกรรม “คารวะครู
ผู้สร้าง ผู้น าทางชีวิต” คุรุสภา 

เกียรติ
บัตร 

5 

03/10/2563 

จินตนา ศิริขวา 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

โรงเรียนคุณธรรม 
สพป. สมุทรปราการ 
เขต1 

เกียรติ
บัตร 

07/05/2563 

อบรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวัรัสโค
โรน่า2019 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

โรงเรียนอิทรัมพรรย์อ
นุสรณ์ 

เกียรติ
บัตร 



6 

28/06/2563 
นางสาวณิชชรัสม์ อยู่
พันธ์ 

ครูช านาญ
การ 

โครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย หลักสูตร
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลง 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

เกียรติ
บัตร 

7 

22/12/2563 
นางสุพรรษา แก้วปิยะ
ทรัพย์ 

ครูช านาญ
การ 

โครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติ
บัตร 

8 07/05/2020 นางสาวลดาวัลย์ ก้อน
ค า 

ครูช านาญ
การ 

ผ่านการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต1 

เกียรติ
บัตร 

  07/05/2020 

ผ่านการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล 

หน่วยงานส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติ
บัตร 

9 

05/07/2020 

อรุณศร ีบุตรงาม คร ู

1. อบรการจัดการเรียน
การสอนทางไกล ใน
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อดชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 ผ่านระบบ
ทางไกล 7 พค 63 

ส านักงานคระกรรมการ
กรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติ
บัตร 

09/11/2020 
โครงการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน มูลนิธิครุดีของแผ่นดิน 

เกียรติ
บัตร 

05/07/2020 

1. อบรการจัดการเรียน
การสอนทางไกล ใน
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อดชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 ผ่านระบบ
ทางไกล 7 พค 63 

ส านักงานคระกรรมการ
กรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติ
บัตร 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



09/11/2020 โครงการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน 

มูลนิธิครุดีของแผ่นดิน เกียรติ
บัตร 

05/07/2020 

อบรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า2019 สพป สป เขต 1 

เกียรติ
บัตร 

10/03/2020 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงงานพัฒนาจริยคุณ
หลักสูตรครูแกนน า
โรงเรียนคุรธรรม สพฐ. สพป สป เขต1 

เกียรติ
บัตร 

09/01/2020 

ประชุมเชงิปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานของนักจิตวิทยา
ประจ าสถานศึกษาป ี
2563 

โรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ 

เกียรติ
บัตร 

16/09/2020 

คุทางการศึกษารชุน คน
คุณธรรม ประเภท
ครูผูส้อนและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าปี 
2563 สพป สป เขต 1 

เกียรติ
บัตร 

14/08/2021 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติ
บัตร 

10 

25/07/2563 

นางวิรัณยา ทองสุข คร ู

ศึกษาดูงานที่ ประวัศาสตร์
ของจังหวัดสุโขทัย 

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อ
นุสรณ์ 

เกียรติ
บัตร 

14/08/2563 
เป็นผู้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลข้ันต้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

เกียรติ
บัตร 

11 

18/08/2020 

นางสาวณัฏฐ์นรี 
ละม้ายแข 

คร ู

หลักสูตร ระบบวิเคราะห์
ผู้เรียนเพ่ือออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล(Habitscan -
Types of Learners) 

บริษัท นวัตกรรม
สร้างสรรค์การศึกษา 
จ ากัด 

เกียรติ
บัตร 

 



 

รายงานผลการด าเนนิงาน 
กิจกรรม ส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ 

ภายใต้โครงการ การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
ตามแผนปฏิบตัิราชการ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  
ปีการศึกษา 2563 

**************************************** 
กิจกรรม    ส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ  

โครงการ    การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ    นางมลิวัลย์  บริรัตนะวงศ์,  นางทัศนีย์  ภูมิลาด 
 
1. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคนิค 

การสอน การสร้างส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2  เพื่อให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา 

2.3  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลให้เต็มก าลังความสามารถ 

   
2. การด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ    ก าลังด าเนินการ    ยังไม่ด าเนินการ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  

3.4 เวลาด าเนินการตามแผน  เริ่ม  1 ต.ค.63 – 31  มี.ค.64 
3.5 สรุปเวลาด าเนินการจริง  เริ่ม   1 ต.ค.63 – 31  มี.ค.64 
3.6      ตามแผน 
  เร็วกว่าแผน 
  ช้ากว่าแผน เพราะ …………………………. 

4. บุคคลที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา   49  คน 

5.ขั้นตอนการปฎิบัติงานการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรายงานผลดังนี้ 
5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา   
5.2 ขออนุมัติเพื่อจัดท าโครงการ 
5.3 จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
5.4 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.5 ประชุมคณะกรรมการ 
5.6 ด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนด กิจกรรมส่งเสริมครู อ.พ.ส .มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ  
5.7 ประเมินผล สรุป รายงาน 



 
6. งบประมาณ 

6.1    งบอุดหนุนรายหัว        23,384       บาท 

6.2    เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 -              บาท 

 6.3   เงินรายได้สถานศึกษา        -               บาท 

 6.4   เงินบริจาค                    -               บาท 
 ตามแผน  23,384   บาท     ต่ ากว่าแผน ………..บาท      สูงกว่าแผน ………… บาท  
7.  เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      7.1.1  ร้อยละ 84 ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

การใช้เทคนิค การสอน การสร้างส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   7.1.2  ร้อยละ 84  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิก 

ท่ีดีของสถานศึกษา 

   7.1.3  ร้อยละ 84 สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลให้เต็มก าลังความสามารถ 
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   7.2.1 ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคนิค  

การสอน การสร้างส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  7.2.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

  7.2.3 การสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8. ผลส าเร็จที่ปฎิบัติได้ตามตัวชี้วัด  

8.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    คิดเป็นร้อยละ 85.13  
   8.1.1  ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

การใช้เทคนิค การสอน การสร้างส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คิดเป็นร้อยละ  84.50 

  8.1.2  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ  85.25 

  8.1.3  สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลให้เต็มก าลังความสามารถ                        
คิดเป็นร้อยละ  85.63 

8.2 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 



 8.2.1 ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคนิค  

การสอน การสร้างส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 8.2.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 8.2.3 การสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 

9.สรุปผลการประเมินโดยรวมของงาน/กิจกรรม/โครงการ  ( สรุปมาจากแบบประเมินความพึงพอใจ ) 

  เกณฑ์การประเมิน     

  ระดับคะแนน  80  - 100       หมายถึง   ระดับความคิดเห็น    ในระดับดีเย่ียม 

  ระดับคะแนน 70 -  79.99     หมายถึง   ระดับความคิดเห็น     ในระดับดี  

  ระดับคะแนน  60  -  69.99   หมายถึง   ระดับความคิดเห็น     ในระดับพอใช้ 

  ระดับคะแนน   0 -  59.99     หมายถึง   ระดับความคิดเห็น     ในระดับปรับปรุง 

 
 ดีเย่ียม                       ดี                        พอใช้                         ปรับปรุง 
 

10. สภาพปัญหา อุปสรรคของงาน / กิจกรรม / โครงการ  
 - 
11.จุดเด่นของงาน / กิจกรรม / โครงการ  
 การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและน าทักษะ กระบวนการใหม่ มาถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียน ส่งผลดีในทุกๆด้าน และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  ท าให้เกิดความรัก  ความ
สามัคคี  บุคลากรท างานอย่างมีความสุข  ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
12.จุดด้อยของงาน / กิจกรรม / โครงการ 
 - 
13.ข้อเสนอแนะ  เพื่อน าไปพัฒนาคร้ังต่อไป 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูให้ได้รับความรู้และทักษะกระบวนการใหม่ เพื่อน ามาถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียนได้รับความรู้และส่ิงใหม่ๆ นั้น เป็นความภาคภูมิใจของครู และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานให้กับคุณครู ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน  จึงเห็นควรด าเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง  
 
 

ลงช่ือ                              ผู้รายงานกิจกรรม 
                                                  (นางมลิวัลย์  บริรัตนะวงศ์) 

 
 

                                                             ลงช่ือ                              ผู้รายงานกิจกรรม 
                                          (นางทัศนีย์   ภูมิลาด) 



ความเห็นหัวหน้าแผนงานบริหารท่ีรับผิดชอบ 
..…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

                                                       ลงช่ือ..........................................                                
                                           (นางทัศนีย์   ภูมิลาด) 

 หัวหน้าแผนงานบริหารงานบุคคล 
ความเห็นหัวหน้าแผนงานบริหารท่ีรับผิดชอบ 
..…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
   
                                                  ลงช่ือ............................................... 

                                                              (นางสุจิรา  ขวัญเมือง) 
                                                                รองผู้อ านวยการโรงเรียน                 



กิจกรรม   ส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ  

โครงการ   การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

แผนงานหลัก   บริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางมลิวัลย์  บริรัตนะวงศ์  นางทัศนีย์   ภูมิลาด 

ลักษะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 กรกฎาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 

สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

............................................................................................................................. ......................................  

1. หลักการและเหตุผล 

         มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการ 

จัดการเรียนการสอน เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) มีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ  

เพื่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23) ในการปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าว จะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมาก และเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ของวงการศึกษาไทย การจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีจะต้องมีความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ให้
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ จึงได้ท า
ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรียนรู้
และการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรท่ีมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน  

 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ จึงได้จัด
ส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อให้ครูมีขวัญก าลังใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1  เพื่อให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคนิค        
การสอน การสร้างส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2  เพื่อให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

2.3  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลให้เต็มก าลังความสามารถ 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 



      3.1.1  ร้อยละ 84 ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

การใช้เทคนิค การสอน การสร้างส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1.2  ร้อยละ 84  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิก 

ท่ีดีของสถานศึกษา 

  3.1.3  ร้อยละ 84 สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลให้เต็มก าลัง 

ความสามารถ 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคนิค  

การสอน การสร้างส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3.2.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

3.2.3 การสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.  ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ล าดับ
ท่ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 2 พ.ค.62 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา 
,ครูมลิวัลย์,ครูทัศนีย์ 

4.2 ขออนุมัติโครงการ 15 พ.ค.62 ครูทัศนีย์ 

4.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ 15 พ.ค.62 ผอ.เพ็ญศรี 

4.4 ประชุมช้ีแจงกิจกรรม 15 พ.ค.62 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา 
,ครูมลิวัลย์,ครูทัศนีย์ 

4.5 วางแผนการด าเนินงาน 15 พ.ค.62 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา 
,ครูมลิวัลย์,ครูทัศนีย์ 

4.6 ด าเนินการตามแผน 

- จัดประกวดตามหน่วยงานต้นสังกัด 

-  มอบโล่ห์และดอกไม้ 

- ช่วยเหลือเพื่อครูตามโอกาสต่างๆ 

- จัดงานเกษียณอายุราชการ 

 

15 พ.ค.62-31 มี.ค.63 

 

15 พ.ค.62-31 มี.ค.63 

ก.ย.- ต.ค. 62 

 

ครูมลิวัลย์,ครูทัศนีย์ 

 

ครูมลิวัลย์,ครูทัศนีย์ 

ครูมลิวัลย์,ครูทัศนีย์ 

4.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม   30 มี.ค.63 ผอ.เพ็ญศรี,รองสุจิรา, 

ครูทัศนีย์ 

4.8 รายงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข 30 มี.ค.63 ครูมลิวัลย์,ครูทัศนีย์ 



5.  งบประมาณ                   23,384     บาท 

5.1 เงินอุดหนุนรายหัว        23,384      บาท 

5.2 เงินรายได้สถานศึกษา                 -             บาท 

5.3 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน             -             บาท        

5.4 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น              -            บาท 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นเงิน 

- จัดท าโล่รางวัลช่อดอกไม้  2,000  2,000 

- รางวัลครู อ.พ.ส. มืออาชีพ 

- ช่วยเหลือเพื่อนครูในโอกาสต่างๆ 

 2,000 

5,000 

 2,000 

5,000 

- งานเกษียณอายุราชการ  14,384  

 

14,384 

รวม   23,384   23,384 

 

6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการวัด
และประเมินผล 

6.1 ร้อยละของครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคนิค การสอน การสร้างส่ือ
นวัตกรรม การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

6.2 ร้อยละของครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

การสังเกต แบบสังเกต 

6.3 ร้อยละของการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของบุคคลให้เต็มก าลังความสามารถ 
 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูมืออาชีพ”และผู้เกษียณอายุราชการ   

7.2 ครูมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลต่อไป 



รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน 

กิจกรรม ส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ 

โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ    ปีการศึกษา 2563 

 

รายการ จ านวนหน่วย ราคาวัสดุ
ต่อหน่วย 

เป็นเงิน 

กิจกรรม ส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ 

- จัดท าโล่รางวัลช่อดอกไม้ 

- รางวัลครู อ.พ.ส. มืออาชีพ 

- ช่วยเหลือเพื่อนครูในโอกาสต่างๆ 

- งานเกษียณอายุราชการ 

 

2,000 

2,000 

5,000 

14,384 

 

 

 

2,000 

2,000 

5,000 

14,384 

รวม 23,384  23,384 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 
 

ค าส่ังโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
ท่ี  106 /2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานมุทิตากษิณาลัย “อุ่นไอรักจากใจชาว อ.พ.ส.” 
………………………………..……….………. 

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 
จ านวน 2 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร   ในโอกาสท่ีรับราชการมานานจนอายุครบวัยเกษียณ 
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์จึงก าหนดจัดงานมุทิตากษิณาลัย “อุ่นไอรักจากใจชาว อ.พ.ส.”  
 ขึ้นในวันท่ี 25 กันยายน 2563 และวันท่ี 30 กันยายน 2563 เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย            
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
                   คณะกรรมการอ านวยการ 
   1. นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล     ผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
   2. นางสุจิรา    ขวัญเมือง       รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
   3. นางทัศนีย์   ภูมิลาด       ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย ให้ค าแนะน าปรึกษา  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานมุทิต 
“อุ่นไอรักจากใจชาว อ.พ.ส.”ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
   1. นางสุจิรา   ขวัญเมือง   ประธานกรรมการ 
   2. นางมะลิวัลย์  บริรัตนะวงศ์  กรรมการ 
   3. นายทวี  วรชินา   กรรมการ 
   4. นางสาวอวัสดา สมจิตร   กรรมการ 
   5. นางสาวปารีญา แก้วเกษ    กรรมการ 
   6. นางจินตนา  ศิริขวา   กรรมการ 
   7. นางสาววิราพรรณ ปรืองาม  กรรมการ 
   8. นางสาวชุติมา  ก๋งอุบล   กรรมการ 
   9. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์  กรรมการ 
   10. นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์  กรรมการ 
   11. นางสาวลดาวัลย์  ก้อนค า  กรรมการ  
   12.นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย ์  กรรมการ 
   13. นางสาวนพมาศ  ศรทอง  กรรมการ 
   13.นางทัศนีย์ ภูมิลาด   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. ประชุมวางแผนการด าเนินจัดงานมุทิตากษิณาลัย “อุ่นไอรักจากใจชาว อ.พ.ส.” 
                     2. ประสานงานกับหัวหน้ากิจกรรมในการด าเนินจัดงานมุทิตา 
        “อุ่นไอรักจากใจชาว  อ.พ.ส.”     
   3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



            4. ประเมินผล สรุปและรายงานการด าเนินงานทุกกิจกรรมเสนอผู้บริหาร 
          5. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายการด าเนินจัดงานมุทิตากษิณาลัย “อุ่นไอรักจากใจชาว อ.พ.ส.” 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

1.  นายทวี  วรชินา    หัวหน้า 
2.  นายสุธีร์  ฟักเทพ    ผู้ช่วย   
3.  นายสรณวร  วีระเดชา    ผู้ช่วย   
4.  ว่าท่ีร.ต.สุริยัน  แสงวงค์   ผู้ช่วย   
  

มีหน้าที่ ด าเนินการและประสานงานจัดสถานท่ีในกิจกรรมจัดงานมุทิตากษิณาลัย  
“อุ่นไอรักจากใจชาว อ.พ.ส.”เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีต้ังไว้     
 

คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ 
   1. นางสาวอวัสดา สมจิตร    หัวหน้า 
   2. นางจินตนา  ศิริขวา    ผู้ช่วย 
   3. นางสาวปารีญา แก้วเกษ   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวอโนชา เพ้าหอม   ผู้ช่วย 
   5. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข   ผู้ช่วย 
   6. นางสาวณัฏฐ์นรี  ละม้ายแข   ผู้ช่วย 
   7. นางสาวลดาวัลย์  ก้อนค า   ผู้ช่วย 
   8. นางสาวอะนิส  วาเฮงสา   ผู้ช่วย 
   9. นางสาวเสาวคนธ์ ทิพย์พันธ์   ผู้ช่วย  
        10. นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์   ผู้ช่วย 

11. นางวิรัณยา ทองสุข    ผู้ช่วย 
12. นางสาววริศรา  โคบ ารุง   ผู้ช่วย 
13. นางสาวจุฑามาศ ราชคม   ผู้ช่วย 
14. นางสาวธนิสร  สุขเผือก   ผู้ช่วย 
15. นางสาวพรรวิภา  ชารัมย์   ผู้ช่วย 
16. นางสาววรรณภา ชุมนุม   ผู้ช่วย 
17. นางสาวขวัญดาว  เชาวริต   ผู้ช่วย 

มีหน้าท่ี  ด าเนินการประสานงานตกแต่งสถานท่ี ตกแต่งดอกไม้ให้มีความสวยงาม เรียบร้อย เหมาะสม ในการ
จัดงานมุทิตากษิณาลัย “อุ่นไอรักจากใจชาว อ.พ.ส.”ท้ังภาคเช้าและช่วงจัดเล้ียงตอนเย็น 
    คณะกรรมการฝ่ายจัดท าซุ้มกล้วยไม้ 

1. นางสาวลดาวัลย์  ก้อนค า   หัวหน้า 
2. นางสาววริศรา  โคบ ารุง   ผู้ช่วย 
3. นางสาวเสาวคนธ์ ทิพย์พันธ์   ผู้ช่วย 
4. นางสาววิสุดา  ภาโนมัย   ผู้ช่วย 
5. นางสาวอารียา  สุวรรณ   ผู้ช่วย 
6. นางทัศนีย์  ภูมิลาด    ผู้ช่วย  



7. นางสาวพัชราภรณ์  ไถ้ทอง    ผู้ช่วย 
8. นางสาววรรณภา  ชุมนุม    ผู้ช่วย 
9. นางสาวอรอนันท์  สอนไชยญาติ  ผู้ช่วย 
10. นางสาวสมจันทร์  ทวีพงษ์   ผู้ช่วย 
11. นางสาวนพมาศ  ศรทอง   ผู้ช่วย 
12. นางสาวจ าปูน ปานเสน   ผู้ช่วย 

มีหน้าท่ี ด าเนินการจัดตกแต่งกล้วยไม้  ส าหรับรอดซุ้มให้มีความสวยงาม 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร (ภาคเช้า)    
1. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์   หัวหน้า 
2. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  ด าเนินรายการให้เป็นไปตามล าดับข้ันตอนต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จกิจกรรมภาคเช้า    
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร (ช่วงกลางคืน) 

1. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์   หัวหน้า 
2. นางสาวอนงค์   สินธุศิริ   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  ด าเนินรายการให้เป็นไปตามล าดับข้ันตอนต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จกิจกรรมช่วงกลางวัน   
 

คณะกรรมการบันทึกภาพ 
1. นางทัศนีย์  ภูมิลาด    หัวหน้า  
2. นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม   ผู้ช่วย 

   3. นางสาวพรรณวิภา  ชารัมย์   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ บันทึกภาพในช่วงเวลาท่ีจัดกิจกรรมทุกล าดับข้ันตอนจนเสร็จพิธีมุทิตา “อุ่นไอรักจากใจชาว อ.พ.ส.” 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าวีดีทัศน์ 
1. นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม   หัวหน้า 
2. นางทัศนีย์  ภูมิลาด    ผู้ช่วย 
3. นางสาวพรรณวิภา ชารัมย์   ผู้ช่วย 
4. นางสาวขวัญดาว  เชาวริต   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  จัดท าประวัติของครูผู้เกษียณอายุราชการให้ถูกต้องสวยงาน เป็นท่ีประทับใจของผู้ชม 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลแขกผู้เกษียณ  

   1. นางสาวนพมาศ  ศรทอง   หัวหน้า 
   2. นางสาววรรณภา  ชุมนุม   ผู้ช่วย 
   2. นางสาวธนิสร  สุขเผือก   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวมณฑาวีย์  ชมพูผุดผ่อง   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์   ผู้ช่วย 

   5. นางสาวจุฑามาศ  ราชคม    ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที่  ดูแลให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติของผู้เกษียณ คอยอ านวยความสะดวก          
ในเรื่องต่างๆ  
 
 



คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลรับและจัดของขวัญท่ีระลึกส าหรับผู้เกษียณ  
   1. นางสาวปารีญา แก้วเกษ   หัวหน้า 

2. นางสาวพรรณวิภา ชารัมย์   ผู้ช่วย 
3. นางสาวขวัญดาว  เชาวริต   ผู้ช่วย 

   4. นางสาวลดาวัลย์  ก้อนค า   ผู้ช่วย 
5. นางสาวสมจันทร์  ทวีพงษ์   ผู้ช่วย 

    
 

มีหน้าที่  ประสานงานดูแลและจัดวางของท่ีระลึกท่ีผู้มาร่วมงานน ามามอบให้ครูผู้เกษียณอย่างเป็นระเบียบ      
และสวยงาม   

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมการแสดงนักเรียน (30 ก.ย.) 
1. นางสาวชุติมา  ก๋งอุบล    หัวหน้า 

   2. นางสาวจตุพร  ก๋งอุบล    ผู้ช่วย 
   3. นางสาวอรอนันท์  ศรไชยญาติ   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวลดาวัลย์  ก้อนค า   ผู้ช่วย 
   5. นางสาววริศรา  โคบ ารุง   ผู้ช่วย 
   6. นางสาวเสาวคนธ์ ทิพย์พันธ์   ผู้ช่วย 
   7. นางสาววิสุดา  ภาโนมัย   ผู้ช่วย 
   8. นางสาวอารียา  สุวรรณ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่   จัดเตรียมชุดการแสดงของนักเรียนให้มีความเหมาะสม และสวยงาม ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียน        

เพื่อแสดงในช่วงท าพิธีมุทิตา  
 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก (วันที่ 30 ก.ย.) 
   1. นางจินตนา  ศิริขวา    หัวหน้า 

2. นางสาวปารีญา  แก้วเกษ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่  ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนกล่าวแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อผู้เกษียณอายุราชการ 
 

คณะกรรมการน าขบวนผู้เกษียณลอดซุ้มกล้วยไม้ 
 1. นางมะลิวัลย์  บริรัตนะวงศ์   หัวหน้า 

                 2. นายสุธีร์  ฟักเทพ    ผู้ช่วย 
    4. นางสาวอวัสดา  สมจิตร   ผู้ช่วย 
    5. นางสาวอะนิส วาเฮงสา   ผู้ช่วย 

 6. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย   ผู้ช่วย 
    7. คณะครูทุกท่าน (ท่ีไม่ยืนประจ าซุ้มไม้เรียว) ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ เดินน าริ้วขบวนน าครูเกษียณอายุราชการเดินลอดซุ้มกล้วยไม้ 

 
คณะกรรมการประจ าซุ้มกล้วยไม้ 

1. นางสาวอรอนันท์  ศรไชยญาติ  หัวหน้า 
2. นางสาววริศรา  โคบ ารุง   ผู้ช่วย 



3. นางสาวลดาวัลย์  ก้อนค า   ผู้ช่วย 
4. นางสาวเสาวคนธ์  ทิพย์พันธ์   ผู้ช่วย 
5. นางสาวณัฏฐ์นรี  ละม้ายแข   ผู้ช่วย 
6. นางสาวธนิสร  สุขเผือก   ผู้ช่วย 
7. นางวิรัณยา  ทองสุข    ผู้ช่วย 
8.   นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์   ผู้ช่วย 
9. นางสาวเกสรินทร์  ผลกุศล   ผู้ช่วย 
10. นางสาวสมจันทร์  ทวีพงษ์   ผู้ช่วย 
11. นางสาววิสุดา  ภาโนมัย   ผู้ช่วย 
12. นางสาวอโนชา  เพ้าหอม   ผู้ช่วย 
13. นางสาวณัฐสุดา บุญคุณ   ผู้ช่วย 
14. นางสาวมณฑาวีย์  ชมพูผุดผ่อง  ผู้ช่วย 
15. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์   ผู้ช่วย 
16. นางสาววิราพรรณ  ปรืองาม   ผู้ช่วย 
17. นางสาวปารีญา  แก้วเกษ   ผู้ช่วย 
18. นางสาวอัยลดา  อภิธนาภิรักษ์  ผู้ช่วย 
19. นางจินตนา  ศิริขวา    ผู้ช่วย 
20. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ แต่งชุดข้าราชการยืนประจ าซุ้ม รับ - ส่ง ผู้เกษียณ 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง เคร่ืองด่ืม 
1. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์   หัวหน้า 
2. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข   ผู้ช่วย 
3. นายทวี  วรชินา    ผู้ช่วย 
4. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์   ผู้ช่วย 
5. นางสาวอรอนันท์  ศรไชยญาติ   ผู้ช่วย 
6. นายสรณวร  วีระเดชา   ผู้ช่วย 
7. ว่าท่ีร.ต.สุริยัน  แสงวงค์   ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ ก ากับดูแลความเรียบร้อยของงานอย่าให้ขาดตกบกพร่องตลอดจนดูแลการออกอาหาร น้ าด่ืม ประจ า  
โต๊ะอาหาร  

คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน 
  1. นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์   หัวหน้า 
  2. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย   ผู้ช่วย 
  3. นายสรณวร  วีระเดชา    ผู้ช่วย  
  4. ว่าท่ีร.ต.สุริยัน  แสงวงค์   ผู้ช่วย 
  5. ครูประจ าช้ันอนุบาล ถึง ป.6  และครูพิเศษทุกท่าน 

มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล นักเรียนให้อยู่ในความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ตลอดช่วยการท าพิธีมุทิตา ตลอดจนเสร็จ
ส้ินพิธีการ 



 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นางสาวณิชชรัสม์  อยู่พันธ์   หัวหน้า 
2. นางมลิวัลย์  บริรัตนะวงศ์   ผู้ช่วย 
3. นางทัศนีย์  ภูมิลาด    ผู้ช่วย 
4. นางสาววรรณภา  ชุมนุม   ผู้ช่วย 

หน้าที่ จัดท าบัญชีรับจ่าย ในการจัดงาน ต้ังแต่ช่วงเช้าจนเสร็จส้ินในช่วงกลางวันให้ถูกต้องโปร่งใส พร้อมท้ัง
รายงานการรับจ่ายให้แก่ฝ่ายบริหารรับทราบ  
 

คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
   1. นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาปัญญากุล  หัวหน้า 
   2. นางสุจิรา ขวัญเมือง             ผู้ช่วย 
   3. นางมลิวัลย์  บริรัตนะวงศ์   ผู้ช่วย 

4. นางทัศนีย์  ภูมิลาด       ผู้ช่วย   
 
 

มีหน้าที่  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง ปฎิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด ให้บังเกิดผลดีแก่คณะครูและบุคลากร บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ ประจ าปีการศึกษา 2563 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

    ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  8 กันยายน พ.ศ. 2563    
        ณ วันท่ี  8  กันยายน  พ.ศ. 2563      
       
 
 
 

                                                                  
(นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 
 
  

 

 

  

 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ากิจกรรมส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ 
วันท่ี  2  กันยายน  2563 

ณ  ห้องประชุม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
******************************************* 

ผู้มาประชุม 
 1.นางสุจิรา   ขวัญเมือง      

2.นายสุธีร์    ฟักเทพ      
3.นางสาวอวัสดา สมจิตร       
4.นางสาวปารีญา  แก้วเกษ        
5.นางจินตนา ศิริขวา       
6.นางสาววิราพรรณ ปรืองาม      
7.นางสาวชุติมา  ก๋งอุบล       
8.นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์     
9.นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์      
10.นางสาวมณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง       
11.นางทัศนีย์ ภูมิลาด    

 
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม นางสุจิรา   ขวัญเมือง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอินทรัมพรรย์ 
อนุสรณ์ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    เนื่องด้วยโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการขึ้น เพื่อเป็นการ
แสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณ และประกาศคุณงามความดี ความเสียสละตลอดอายุราชการ และเพื่อเป็นการ
แสดงพลังความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เราจึงได้จัดกิจกรรม มุทิตากษิณาลัย “อุ่นไอรักจากใจชาว          
อ.พ.ส.”ขึ้น และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แจ้งคณะด าเนินการแต่ละฝ่ายท่ี
รับผิดชอบให้ทราบ  
 
วาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ไม่ม ี
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
    ไม่ม ี
 
วาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ในการจัดกิจกรรม มุทิตากษิณาลัย “อุ่นไอรักจากใจชาว อ.พ.ส.” นางทัศนีย์ ภูมิลาด  ได้ให้
คณะกรรมการด าเนินงานเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม   ในงานท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็น ให้ด าเนินงานไปด้วย
ความเรียบร้อย   



และมอบหมายให้หัวหน้าคณะท างานแต่ละฝ่ายซักซ้อมความเข้าใจกับคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและสวยงาม 

 
 

วาระท่ี 5   เรื่องอื่น ๆ    ไม่ม ี 
  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

      
   ลงช่ือ                                      ผู้บันทึกการประชุม 

                                                                 ( นางทัศนีย์      ภูมิลาด)      
       
   
 
 
         ลงช่ือ       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นางสุจิรา ขวัญเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแบบประเมินกิจกรรมจัดส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจ  
โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

*********************************************************************************************************************************** 
เกณฑ์การประเมิน 

  ระดับคะแนน  80  - 100       หมายถึง   ระดับความคิดเห็น    ในระดับดีเย่ียม 

  ระดับคะแนน 70 -  79.99     หมายถึง   ระดับความคิดเห็น     ในระดับดี  

  ระดับคะแนน  60  -  69.99   หมายถึง   ระดับความคิดเห็น     ในระดับพอใช้ 
  ระดับคะแนน   0 -  59.99     หมายถึง   ระดับความคิดเห็น     ในระดับปรับปรุง 
 

ที่ รายการ 

ระดับคะแนน ผลส าเร็จ 
ตาม

ตัวชี้วัด 

แปลผล 
ดี

เยี่ยม 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1  1  รอ้ยละของครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคนิค การสอน การสร้างสื่อนวัตกรรม การวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

84.50 ดีเยี่ยม 

1 ครูพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 55 29 16 0 

84.75 ดีเย่ียม 

2 ใช้เทคนิค การสอน การสร้างสื่อนวัตกรรม การวัด
และประเมินผลที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 56 25 19 0 

 
54.25 

 
ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

85.25 ดีเยี่ยม 

3 ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  54 34 12 0 

 
85.5 

 
ดีเย่ียม 

4 ครเูป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 55 30 15 0 85 ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลให้
เต็มก าลังความสามารถ 

85.63 ดีเยี่ยม 

5 การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ส าคัญ 55 33 12 0 

 
85.75 

 
ดีเย่ียม 

6 ครูปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 57 28 15 0 85.5 ดีเย่ียม 
เฉลี่ยตัวชี้วัด 1+2+3 85.13 ดีเยี่ยม 

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม     85.25 ดีเยี่ยม 
7 อาหาร และเครื่องด่ืมต่างๆ มีความเหมาะสม 58 26 16 0 85.5 ดีเย่ียม 
8 ความพึงพอใจในกิจกรรมภาพรวมทั้งหมด 58 24 18 0 85 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยความพึงพอใจ 85.25 ดีเยี่ยม 
           
จากแบบสรุปกิจกรรมส่งเสริมครู อ.พ.ส.มืออาชีพและสร้างขวัญก าลังใจปีการศึกษา 2562 พบว่าค่าเฉล่ียร้อย
ละ  สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  คิดเป็นร้อยละ 85.13  ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 



กิจกรรมสรา้งขวญัและก าลงัใจจดังานเกษียณอายรุาชการใหแ้ก่นางสจิุรา ขวญัเมือง รองผูอ้  านวยการ

โรงเรยีนอินทรมัพรรยอ์นสุรณ ์และนายขวญัไชย บวัเมือง บุคลากรทางการศกึษาอยา่งสมเกียรติ 
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กิจกรรมสรา้งขวญัและก าลงัใจจดังานเกษียณอายรุาชการใหแ้ก่นางสจิุรา ขวญัเมือง รองผูอ้  านวยการ

โรงเรยีนอินทรมัพรรยอ์นสุรณ ์และนายขวญัไชย บวัเมือง บุคลากรทางการศกึษาอยา่งสมเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมสรา้งขวญัและก าลงัใจจดังานเกษียณอายรุาชการใหแ้ก่นางสจิุรา ขวญัเมือง รองผูอ้  านวยการ

โรงเรยีนอินทรมัพรรยอ์นสุรณ ์และนายขวญัไชย บวัเมือง บุคลากรทางการศกึษาอยา่งสมเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


