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บทท่ี 1 
บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นการ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ท่ีให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  เป็นผู้ช่วย
ส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องมีการแสวงหาความรู้และ เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอก 
สถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา 
ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  พร้อมท่ีจะ
เป็นครูอาชีพ  

 การพัฒนาบุคลกร จึงเป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอา 
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ รวมท้ัง กฎหมายและ ระเบียบต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และ
สมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ สร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน 

 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาครูอาชีพ พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร  โดยน าเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้  บุคลากรต้องมีการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  
ตลอดจนมีการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเป็นครู
อาชีพท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมด้วยมีวินัยและจรรยาบรรณของความเป็นครูท่ีดี เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของศิษย์ต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดู 

งาน มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
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4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

 เป้าหมาย    
เชิงผลผลิต (Output)   

1. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
2. ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
3. ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความเข้าใจในการใช้ระบบ 

บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการประเมินเพื่อรองรับ 

การก้าวเข้าสู่การมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนาและ 

ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 30 ช่ัวโมงต่อปี 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ไม่ประพฤติผิดวินัยและ 

จรรยาบรรณครู 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

targetgap)**   
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ และ 

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
          ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. นักเรียนมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจากการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2. คณะครูที่ได้เข้ารับการประชุม อบรม  และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง  น าผลท่ีได้ 

จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
 3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการท างานหลังจากได้รับวิทย
ฐานะท่ีสูงขึ้น 

 4. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมส่ังสอนศิษย์ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1. แบบประเมินการเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
3. แบบประเมินความก้าวหน้าในการขอเล่ือนและมีวิทยฐานะ 
4. แบบบันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
5. แบบรายงานการประชุมอบรม สัมนาและศึกษาดูงาน   

          6. แบบบันทึก ก.ค.ศ.16 หรือ   แบบบันทึก ก.พ. 7 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเล่ือน 

วิทยฐานะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรในโรงเรียน  
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ และคุณธรรม 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา  

ศึกษา ดูงาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมินโครงการว่าเป็น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด 
และควรท่ีจะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ลี (2558 : 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ี
ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น
เพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคท่ี
พบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินโครงการท่ีมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้
เป็นแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณา
ตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินว่า  
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง 
หรือยกเลิกโครงการ 
 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไร
เป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าท่ีของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะ
โรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม 
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ความต้องการของสังคมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ีสอน
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน
จ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการท่ีก าหนด
จากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการมีจุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง 
แก้ไข การด าเนินโครงการ 
       3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการตัดสินใจว่า 
ลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและ
ข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ 

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่การพิจารณา
ประสิทธิผลของโครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไป
ตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี ้

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี
ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนท่ีจะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
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ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาด
ความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณ
ท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดท่ีขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของ
โครงการ และท าให้โครงการมีข้อท่ีท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ  
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานท่ีดี
เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่า
จะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายข้ึน ท้ังการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง หรือการยุติโครงการ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการครูมืออาชีพ  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563    ได้
น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี ้

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดท าโครงการครูมืออาชีพ  เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงาน แต่ละกิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับคณะครูทุกท่านเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านเอกสารต่าง ๆ ด้านสถานท่ี พาหนะในการ

เดินทาง  อาหารว่าง วิทยากร ฯลฯ 
1.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 
 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามโครงการครูมืออาชีพ  ในระหว่างภาคเรียนท่ี  2  ประจ าปีการศึกษา 

2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
กิจกรรมที่  1 : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย 

เทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)  (ครูแกนน า ครูทั้งโรงเรียน)  น าไปสู่
นักเรียน  โดยได้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย 
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) โดยการท าเว็บไซต์ของโรงเรียนและเว็บไซต์
ส่วนตัวของคณะครู 
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2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและขยายผล  เรื่องการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา ( School Management Support System  : SMSS ) แก่คณะครูในโรงเรียน 

3) ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการ 
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) สู่สหวิทยาเขต เรื่องการใช้
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( School Management Support System:SMSS ) 

4) การขยายผลในการบรรยาย ให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  
สถานศึกษา ( School Management Support System  : SMSS ) ให้กับโรงเรียนท่ีมาศึกษาดูงาน 
 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  การประเมินการมีและเลื่อน
วิทยฐานะ  โดยได้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
      1) กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและติดตาม ให้มีความก้าวหน้าทางวิทยฐานะในวิชาชีพท่ี
สูงขึ้น  

     2) กิจกรรมการประเมิน การสนับสนุน เพื่อการแต่งต้ังต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารง 
ต าแหน่งครู   
      3) กิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งท่ี 1) ได้แก่ 
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
               4) กิจกรรมการเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการท าวิทยฐานะ แก่โรงเรียนท่ีมาศึกษาดูงาน 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   โดยได้ด าเนินกิจกรรมดังนี ้
1) กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรท้ังใน 

โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน เรื่องโรงเรียนคุณธรรมการจัดการเรียนการสอนและ 

การบริหารจัดการโรงเรียน   ณ  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)   ต าบลบ้านสิงห์  
อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  และศึกษาอุทยานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยและวิถีชีวิตชุมชน  อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
          กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู  โดยได้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
               1) การรับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นด้านต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันครู ท่ี 16 มกราคม 2564  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และหน่วยงานอ าเภอไทรโยค 
             2)  การรับรางวัลเกียรติบัตร โครงการครูดีไม่มีอบายมุข   

3) การรับรางวัลเกียรติบัตร โครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข   
4) การร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาว 

ไทยทุกหมู่เหล่า  ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   
5) การร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  และกิจกรรม Big Cleaning Day    
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3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการครูมืออาชีพ โดยใช้แบบบันทึก

กิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็น  
3.2 ข้อมูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉล่ีย  

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3 ข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 
 3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉล่ีย (X) 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 แบบประเมินความก้าวหน้าในการขอเล่ือนและมีวิทยฐานะ 
3.6 แบบบันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
3.7 แบบรายงานการประชุมอบรม สัมนาและศึกษาดูงาน   
3.8 แบบบันทึก ก.ค.ศ.16 หรือ   แบบบันทึก ก.พ.7 
3.9 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



10 

บทท่ี  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการครูมืออาชีพ ภาคเรียนท่ี 2  ประจ าปีการศึกษา 2563 
สามารถสรุปตามข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน

ระหว่างหัวหน้างาน  แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท าโครงการ
เป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ  ได้รับการอนุมัติโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละ
งาน แต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกท่านเพื่อก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี ลักษณะกิจกรรม พาหนะใน
การเดินทาง  อาหารว่าง วิทยากร ฯลฯก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล 
ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการ
ตามโครงการครูมืออาชีพ ในระหว่างภาคเรียนท่ี  2  ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า  

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)  (ครูแกนน า ครูทั้งโรงเรียน) น าไปสู่นักเรียน  มีดังนี้ 

1. ท่านผู้อ านวยการบุญเลิศ  แสวงทอง และครูแกนน า โดยนายคมศักดิ์  จันทโชติ   ได้จัด 
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline) ให้แก่คณะครูทุกท่าน โดยการท าเว็บไซต์ของโรงเรียนและเว็บไซต์
ส่วนตัว โดยครูคมศักด์ิ  จันทโชติ ได้อัดคลิปวีดีโอขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ ให้คณะครูได้ศึกษาผ่าน
ช่องทาง youtube  ซึ่งท าใหค้ณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาทุกท่าน มีเว็บไซต์เป็นของตนเองโดย
อิงกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งเว็บไซต์เป็นเหมือนส่ือท่ีช่วยให้คนท่ัวไปสามารถเข้าถึง และเข้าใจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบต่าง ๆ   คณะครูใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้คนท่ัวไปได้รู้จักมากขึ้น  ท้ัง
ด้านประวัติส่วนตัว  การเผยแพร่การท างานในฝ่ายหรือกลุ่มงานของตน   การเผยแพร่ส่ือการสอน
หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ ใหม่ ๆ รายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  เป็นต้น ท้ังนี้การมี
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เว็บไซต์เป็นของตนเอง ช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับคณะครูมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการใช้ระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online 
merge Offline)  โดยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้ใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
( School Management Support System  : SMSS )   โดยระบบ SMSS เป็นเครื่องมือสนับสนุน
ให้โรงเรียนใช้บริหารจัดการงานของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ตาม
โครงสร้างของการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างของการ
บริหารงานภายในโรงเรียน น าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษามาใช้สนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในกลุ่มงาน และให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานในระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและรับ-ส่งหนังสือราชการ  การยื่นใบลา การขออนุญาตไปราชการ  การส่งงาน
ทางไปรษณีย์โรงเรียน ผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะครูในโรงเรียน
สามารถน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการในช้ันเรียน
ได้ด้วย 

โดยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและขยายผล  เรื่องการใช้ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( School Management Support System  : SMSS ) 
ให้แก่คณะครูทุกท่าน   ในวันท่ี 21 เมษายน  2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM   ซึ่งมีวิทยากรประกอบด้วย นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อ านวยการโรงเรียน นางสาว
จินดาพร  ทองอ้ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และนายคมศักด์ิ  จันทโชติ  หัวหน้างานสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ท าให้คณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาทุกท่าน สามารถใช้ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS ) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรับและส่งหนังสือราชการท่ีมีความคล่องตัวสูง รวดเร็วและมีคุณภาพ
ประหยัดเวลาและทรัพยากร  

3.  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาร่วมกับคณะกรรมการสหวิทยาเขตแควน้อย ได้ด าเนินการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็ม
โอ (OMO-Online merge Offline) สู่สหวิทยาเขต เรื่องการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา ( School Management Support System  : SMSS ) ในวันท่ี 24 มีนาคม 2564 เป็น
การขยายผลสู่โรงเรียนในสหวิทยาเขต ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนและผู้อ านวยการ
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โร งเรียนทองผาภูมิวิทยา  โรงเรียนร่มเกล้า
กาญจนบุรี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   จ านวนท้ังส้ิน  17 คน ซึ่งวิทยากร 
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ในการบรรยายขยายผล ได้แก่ นายบุญเลิศ แสวงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและ
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม   อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   ได้จัดท าโครงการศึกษาดู
งานและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคล่ือนโครงการอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยน า
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัด
กาญจนบุรี เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา ( School Management Support System  : SMSS ) ในวันท่ี 11 เมษายน  2564 
จ านวนท้ังส้ิน  8 คน  ซึ่งวิทยากร ในการบรรยาย ได้แก่ ได้แก่ นายบุญเลิศ แสวงทอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
(SMSS) และนายอนันต์ กระชอนสุข (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

 
 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  การประเมินการมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ  มีดังนี ้
 1. กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามด้าน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ พบว่าคณะครู โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  มีความก้าวหน้าทางวิทยฐานะ
ในวิชาชีพท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 

ท่ี ช่ือ-สกุล วิทยฐานะเดิม วิทยฐานะใหม่ 
1 นายบุญเลิศ แสวงทอง    ผู้อ านวยการ 

ช านาญการ 
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

2 นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ   ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวสิวินีย์  ประจ าถิ่น   ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ 

  
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผล
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย พบว่าคณะครู โรงเรียน 
ไทรโยคน้อยวิทยา  ได้รับการแต่งต้ังต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู  ดังนี้ 

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขาวิชาเอก วันท่ีด ารงต าแหน่งครู 
1 นายยะนัย  เลิศธนโยธิน คณิตศาสตร์ 1  ตุลาคม  2563 
2 นายคมศักดิ์  จันทโชติ   คอมพิวเตอร์ 1  ตุลาคม  2563 
3 นางสาวกอบกุล  หลักค า ภาษาจีน 31 มีนาคม 2564 
4 นายธวัชชัย   สุขส าราญ ภาษาไทย 5 พฤศจิกายน 2563 
5 นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ์ ศิลปะ 14 ธันวาคม 2563 
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6 นางสาวนภาพร  สุขสมกิจ บรรณารักษ์ 1 พฤษภาคม 2564 
7 นางสาวดาวประดับ  เรืองศิริ คอมพิวเตอร์ 1 พฤษภาคม 2564 

  
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้ก าหนดให้มีการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งท่ี 1) ได้แก่ นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   โดยกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต (Cluster) จังหวัด
กาญจนบุรี กลุ่มท่ี 1 ก าหนดวันประเมินในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564  

ส าหรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อานวยการ 
สถานศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1) ดร.ณรินทร์      ช านาญดู         ประธานกรรมการ     
   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  

2) นายไพโรจน ์    สุภาษิต  กรรมการ      
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  

3) นายพยนต์       ข าขจร   กรรมการและเลขาฯ    
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  

4) นางวิชญาณี     บุญทวี   ผู้ช่วยเลขานุการ      
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
กาญจนบุรี  

กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการร่วมส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกและประสาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ตามองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
และคะแนนการประเมิน ท่ีได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการประเมิน
ครั้งนี้ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  

4. โรงเรียนวัดสุขวราราม  อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้ก าหนดโครงการส่งเสริมพัฒนา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตรงกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการพัฒนา
ตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  จึงก าหนดการ
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  ด้านการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหนังสือ
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ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21  ลงวันท่ี  5 กรกฎาคม 2560  (ว 21) จ านวนท้ังส้ิน 15 คน เข้า
ศึกษาดูงาน ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2563   

การศึกษาดูงานครั้งนี้  มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่  
1) นางสาวสมพิศ   สิทธิประเสริฐ  ต าแหน่งครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
2) นางสาวจินดาพร   ทองอ้ม   ต าแหน่งครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
3) นางสาวสิวินีย์   ประจ าถิ่น  ต าแหน่งครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการอ านวยความสะดวกและประสานการเตรียมข้อมูลการ

อบรม รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้คณะครูมีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
เรื่องการท าวิทยฐานะของครูเพื่อน าไปขยายผลในโอกาสต่อไป 
 

 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการ 

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ดังนี้  
1. คณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ านวน 30 คน ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง ท้ังในด้านการอบรม ประชุม สัมมนา กับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาภายนอก
โรงเรียน และการอบรม ประชุมภายในโรงเรียน  ท้ังการประชุมแบบออนไลน์และออนไซต์ รวมท้ังส้ิน 
1,031 ช่ัวโมง  โดยมีค่าเฉล่ียการอบรม ประชุม สัมมนา  คิดเป็น 34 ช่ัวโมงต่อคน    โดยได้รับการ
อบรม/พัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ 
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ จ าแนกตามประเภทของหลักสูตรการอบรม/พัฒนา ดังนี้ 

หลักสูตรการอบรม/พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การอบรม/พัฒนา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านหลักสูตร 19 67.86 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 20 71.43 
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล 5 17.86 
4. ด้านการใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 28 100 
5. ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา 10 35.71 
6. ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู 18 64.29 
7. ด้านทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร 16 57.14 
8. การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 19 67.86 

2. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนคุณธรรม 
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน   ณ  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัด
บ้านสิงห์)   ต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  และศึกษาอุทยานพระบรมราชานุสรณ์
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สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและวิถีชีวิตชุมชน  อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ในวันท่ี 9 - 
10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   มีคณะครูเข้าร่วมศึกษาดูงานจ านวน 33 คน  โดยคณะครูให้ความ
สนใจ เพื่อรับความรู้ ด้านโรงเรียนคุณธรรม การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน    
ได้ศึกษาอุทยานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและวิถีชีวิตชุมชน  ในอ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  และจากแบบสอบถามความพึงพอใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน พบว่า มี
ความพอใจ ระดับ มากท่ีสุด   
 

 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 
  จากการตรวจสอบ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ. 16  พบว่าคณะครู ร้อยละ 100 ไม่ถูกลงโทษทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ   ไม่มีครูท่านใด ท าผิดวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยกลุ่มงานบริหารบุคคล มี
กิจกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมวินัย และจรรยาบรรณครู  โดยมีรางวัล ดังนี้ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกย่อง 
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลอื่น สร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องใน
โอกาสวันครู ท่ี 16 มกราคม 2564  ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรโยคน้อย
วิทยา ได้รับคัดเลือกโดยรายละเอียดมีดังนี้ 

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอนดีเด่น  ได้แก่ 
1. นายอ านวย    มาคงกุล     ต าแหน่ง ครู 
2. นางสาวณัฐกาญจน์   แช่มช้อย ต าแหน่ง ครู 
3. นายพรเทพ    พันพุก  ต าแหน่ง ครู 
4. นายยะนัย   เลิศธนโยธิน ต าแหน่ง ครู 
5. นายคมศักดิ์   จันทโชติ  ต าแหน่ง ครู 
6. นางสาวกอบกุล    หลักค า  ต าแหน่ง ครู 
7. นายธวัชชัย    สุขส าราญ ต าแหน่ง ครู 
8. นายวีรวัฒน์    พนาสณฑ์ ต าแหน่ง ครู 
9. นางสาวนภาพร    สุขสมกิจ ต าแหน่ง ครู 

  รางวัลเกียรติบัตร พนักงานราชการและครูอัตราจ้างดีเด่น   ได้แก่ 
          นายพรพระกาฬ    ทองแก้ว    ต าแหน่งพนักงานราชการ 

รางวัลเกียรติบัตร เจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น (ลูกจ้างชั่วคราว)  ได้แก่ 
        นางสมศรี     หล้าช่อง       ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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2. อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   ได้คัดเลือกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอ
ไทรโยค เพื่อมอบเกียรติบัตร  เนื่องในโอกาสวันครู ประจ าปี  2564  โดยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
มีบุคลากรได้รับการคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

รางวัลเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีศรีอ าเภอไทรโยค    ได้แก่   
1. นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค 

รางวัลเกียรติบัตร ครูดีศรีอ าเภอไทรโยค   ได้แก่ 
2.  นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร 
3. นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ 

รางวัลเกียรติบัตร บุคคลากรทางการศึกษาดีศรีอ าเภอไทรโยค   ได้แก ่
4. นางสาวชนมน  ดาโอภา 
 

   3. โครงการครูดีไม่มีอบายมุข  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ปีท่ี 1-9 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่มีอบายมุขหรือสามารถ ลด ละ เลิกอบายมุข รวมท้ังสามารถสร้างผลงาน
ท่ีเป็นการช่วยเหลือให้บุคคลอื่น ๆ ลด ละ เลิกอบายมุขได้ 

   โดยโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 10) ได้คัดเลือกบุคคลเพื่อรับ 
โล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครูปีพุทธศักราช 2564 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  โดยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีบุคลากรได้รับการ
คัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 
 รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่ 
              นางวิชญาณี    บุญทวี 

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่ 
1. นายอ านวย  มาคงกุล 
2. นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ 
3. นายบัณฑิต  ดอกเข็ม 
4. นายบัณฑิต  บุญเพชร 
5. นายพัฒนศักดิ์  เหลืองสะอาด 
6. นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย 
7. นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ 
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8. นางสาวพรสุดา  แสงงาม 
9. นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร 
10. นายพรเทพ  พันพุก 
11. นายยะนัย เลิศธนโยธิน 
12. นายคมศักดิ์ จันทโชติ 
13. นางสาวกอบกุล  หลักค า 
14. นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ์ 
15. นายธวัชชัย  สุขส าราญ 
16. นางสาวนภาพร  สุขสมกิจ 
17. นางสาวดาวประดับ  เรืองศิริ 
18. นางสาวสิวินีย์  ประจ าถิ่น 

 

4. โครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน 
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอน และเครือข่าย
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีท่ี 1-9 เป็นการต่อยอดพัฒนาจากโครงการ  “ครูดีไม่มีอบายมุข” เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการช่วยเหลือให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้
ลด ละ เลิก อบายมุขและยกย่องโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อโรงเรียนอื่น น าไปสู่ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาชาติ โดยเริ่มต้นท่ีโรงเรียน ให้โรงเรียนเป็นพื้นท่ีเรียนรู้พิษภัยจากอบายมุขและให้
โรงเรียนเป็นพื้นท่ีปลอดภัย ปราศจากอบายมุข โดยโครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
2563  (ปีท่ี 5) ได้คัดเลือกให้   

โรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา เป็น “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” 
 ประจ าปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นขวัญ
และก าลังใจ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขต่อไป 

  5. บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน
และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ าตก 
ต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับชุมชน ตลอดเดือนธันวาคม 2563 เพื่อ
ส่งเสริมการท าความความดี หล่อหลอมจิตใจให้ส านึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ สู่จิตวิญญาณท่ี
สูงขึ้น 

6. คณะครูและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาต าบลประจ า
ต าบลท่าเสา ชุมชนคุณธรรมวัดพุตะเคียน ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสา โดยได้จัดกิจกรรม การปลูกจิตส านึกสร้างความรัก ความสามัคคี เทิดทูน
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สถาบันพระมหากษัตริย์ และจิตอาสาด้านส่ิงแวดล้อม ณ วัดพุตะเคียน ต าบลท่าเสา   อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ในกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  และกิจกรรม 
Big Cleaning Day   ร่วมด้วยช่วยกันในการท าความสะอาดวัด เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่าน 
ร่วมใจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสาด้านส่ิงแวดล้อม  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการครูมืออาชีพ  โดยใช้แบบสอบถามความ 

คิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก

แบบสอบถาม โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) 
ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 

            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี ้
 1. แบบประเมินการเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
โอเอ็มโอ ท้ังการอบรมท าเว็บไซต์และอบรมการใช้ระบบ SMSS  และการประเมินความพึงพอใจการ
ใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
 
  ข้อท่ี รายการ (X) (S.D.) ระดับความพึง

พอใจ 
1 เข้าใจเนื้อหาการอบรมเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 

ครบถ้วน(OMO-Online merge Offline) ท้ังการ
ท าเว็บไซต์และการใช้ระบบ SMSS 

3.67 0.60 มาก 

2 มีความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-
Online merge Offline) ท้ังการท าเว็บไซต์และ
การใช้ระบบ SMSS 

4.00 0.63 มาก 

3 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 4.77 0.42 มากท่ีสุด 
4 มีการเข้าใช้งานระบบ SMSS สม่ าเสมอ 4.83 0.37 มากท่ีสุด 
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  ข้อท่ี รายการ (X) (S.D.) ระดับความพึง
พอใจ 

5 มีการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองสม่ าเสมอ 4.73 0.44 มากท่ีสุด 
6 การน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
4.67 0.47 มากท่ีสุด 

7 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.70 0.69 มาก 
8 ความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
4.60 0.49 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.37 0.51 มากที่สุด 

จากตารางแบบประเมินการเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ ท้ังการอบรมท าเว็บไซต์และอบรมการใช้ระบบ SMSS และการประเมินความพึง
พอใจการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด  โดยมีการเข้าใช้งานระบบ SMSS สม่ าเสมอ ( X=  4.83 ,S.D. = 0.37 ) รองลงมาคือวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน ( X=4.77 ,S.D. = 0.42 ) น้อยท่ีสุด คือเข้าใจเนื้อหาการอบรมเทคโนโลยี
โอเอ็มโอครบถ้วน ( X=3.67  ,S.D. = 0.60 ) ตามล าดับ 
 

2. แบบประเมินความก้าวหน้าในการขอเล่ือนและมีวิทยฐานะหรือความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

  ข้อที่ รายการ (X) (S.D.) ระดับความ
พึงพอใจ 

1 มีความรู้เรื่องการประเมินท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของตน 

4.67 0.47 มากที่สุด 

2 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินของตนเอง 4.77 0.42 มากที่สุด 
3 ได้รับการประเมินเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การมีวิทย

ฐานะท่ีสูงขึ้น 
4.83 0.37 มากที่สุด 

4 น าความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพไปเผยแพร่ได้ 4.63 0.60 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.72 0.47 มากที่สุด 
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จากแบบประเมินความก้าวหน้าในการขอเล่ือนและมีวิทยฐานะหรือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ครู พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากท่ี สุดไปน้อยท่ีสุด ดังนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่การได้รับการประเมินเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การมีวิทย
ฐานะท่ีสูงขึ้น ( X=  4.83 ,S.D. = 0.37 ) รองลงมาคือ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
ของตนเอง( X=4.77 ,S.D. = 0.42 ) น้อยท่ีสุด คือ น าความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพไป
เผยแพร่ได้ ( X=4.63  ,S.D. = 0.60 ) ตามล าดับ 

 
3. แบบบันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากร (ช่ัวโมงการอบรม) 

ท่ี                ช่ือ สกุล จ านวนช่ัวโมงการอบรม 
1 นางวลีรัตน ์ ศิโรรัตน์ธัญโชค 40 
2 นายอ านวย  มาคงกุล 32 
3 นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ 24 
4 นางสาวจินดาพร ทองอ้ม 48 
5 นายบัณฑิต  ดอกเข็ม 36 
6 นายอนันต์ กระชอนสุข 32 
7 นางสาวจันธ์จิลา สินวาด 40 
8 นางสาวสิวินีย์ ประจ าถิ่น 48 
9 นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ 56 
10 นางสาวกาญจนา หงษ์โต 36 
11 นางสาวจิตภัทร กิจจากรณ์ 24 
12 นางนลัทพร พูลทิพยานนท์ 28 
13 นายบัณฑิต บุญเพชร 20 
14 นางสาวพรสุดา แสงงาม 40 
15 นางสาวดารารัตน์ ไชยสาร 32 
16 นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย 30 
17 นางสาวณัฐกาญจน์ แช่มช้อย 36 
18 นายพรเทพ พันพุก 36 
19 นายยะนัย เลิศธนโยธิน 42 
20 นายคมศักดิ์ จันทโชติ 30 
21 นางสาวกอบกุล หลักค า 24 
22 นายธวัชชัย สุขส าราญ 35 
23 นายวีรวัฒน ์ พนาสณฑ์ 32 
24 นางสาวดาวประดับ  เรืองศิริ 48 
25 นางสาวนภาพร สุขสมกิจ 36 
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26 นายพัฒนศักดิ ์ เหลืองสะอาด 36 
27 นายพรพระกาฬ ทองแก้ว 18 
28 นางสาวพิชญา ภิญญากุล 24 
29 นางสาวชนมน ดาโอภา 24 
30 นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ ์   28 

รวม 1,031 
 
จากแบบบันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากร (ช่ัวโมงการอบรม) พบว่า ช่ัวโมงการอบรม  

ของคณะครูมีท้ังส้ิน 1,031  ช่ัวโมง เฉล่ียคนละ 34 ช่ัวโมง 
 

4. แบบรายงานและการเผยแพร่การประชุมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน   

ท่ี                ช่ือ-สกุล 
 

การรายงาน การเผยแพร่ 
ไม่ได้ 
รายงาน 

รายงาน
ไม่ครบ 

รายงาน
ครบ 

ไม่ได้ 
เผยแพร่ 

เผยแพร่
ไม่ครบ 

เผยแพร่
ครบ 

1 นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค       
2 นายอ านวย  มาคงกุล       
3 นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ       
4 นางสาวจินดาพร ทองอ้ม       
5 นายบัณฑิต  ดอกเข็ม       
6 นายอนันต์ กระชอนสุข       
7 นางสาวจันธ์จิลา สินวาด       
8 นางสาวสิวินีย์ ประจ าถ่ิน       
9 นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์       
10 นางสาวกาญจนา หงษ์โต       
11 นางสาวจิตภัทร กิจจากรณ ์       
12 นางนลัทพร พูลทิพยานนท์       
13 นายบัณฑิต บุญเพชร       
14 นางสาวพรสุดา แสงงาม       
15 นางสาวดารารัตน์ ไชยสาร       
16 นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย       
17 นางสาวณัฐกาญจน์ แช่มช้อย       
18 นายพรเทพ พันพุก       
19 นายยะนัย เลิศธนโยธิน       
20 นายคมศักด์ิ จันทโชติ       
21 นางสาวกอบกุล หลักค า       
22 นายธวัชชัย สุขส าราญ       
23 นายวีรวัฒน์ พนาสณฑ์       
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24 นางสาวดาวประดับ  เรืองศริ ิ       
25 นางสาวนภาพร สุขสมกิจ       
26 นายพัฒนศักด์ิ เหลืองสะอาด       
27 นายพรพระกาฬ ทองแก้ว       
28 นางสาวพิชญา ภิญญากุล       
29 นางสาวชนมน ดาโอภา       
30 นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ ์       

รวม   30   30 
 

จากแบบรายงานและการเผยแพร่การประชุมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  พบว่า คณะครู 
จ านวน 30 คน  มีการรายงานและการเผยแพร่การประชุมอบรม คิดเป็น ร้อยละ 100  
 
5. จากแบบบันทึก ก.ค.ศ.16 หรือ แบบบันทึก ก.พ.7 หรือแบบบันทึกการถูกลงโทษทางวินัย พบว่า 

ท่ี                ช่ือ สกุล ต าแหน่ง เคยถูกลงโทษ 
ทางวินัย 

  ไม่เคยถูกลงโทษ 
ทางวินัย 

1 นายบุญเลิศ แสวงทอง ผู้อ านวยการ   
2 นางวลีรัตน ์ ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อ านวยการ   

3 นายอ านวย  มาคงกุล ครู   

4 นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ ครู   

5 นางสาวจินดาพร ทองอ้ม ครู   

6 นายบัณฑิต  ดอกเข็ม ครู   

7 นายอนันต์ กระชอนสุข ครู   

8 นางสาวจันธ์จิลา สินวาด ครู   

9 นางสาวสิวินีย์ ประจ าถิ่น ครู   

10 นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ ครู   

11 นางสาวกาญจนา หงษ์โต ครู   

12 นางสาวจิตภัทร กิจจากรณ์ ครู   

13 นางนลัทพร พูลทิพยานนท์ ครู   

14 นายบัณฑิต บุญเพชร ครู   

15 นางสาวพรสุดา แสงงาม ครู   

16 นางสาวดารารัตน์ ไชยสาร ครู   

17 นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย ครู   

18 นางสาวณัฐกาญจน์ แช่มช้อย ครู   

19 นายพรเทพ พันพุก ครู   

20 นายยะนัย เลิศธนโยธิน ครู   

21 นายคมศักดิ์ จันทโชติ ครู   
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22 นางสาวกอบกุล หลักค า ครู   

23 นายธวัชชัย สุขส าราญ ครู   

24 นายวีรวัฒน ์ พนาสณฑ์ ครู   

25 นางสาวดาวประดับ  เรืองศิริ ครู   

26 นางสาวนภาพร สุขสมกิจ ครู   

27 นายพัฒนศักดิ ์ เหลืองสะอาด พนักงานราชการฯ   

28 นายพรพระกาฬ ทองแก้ว พนักงานราชการฯ   

29 นางสาวพิชญา ภิญญากุล ครูอัตราจ้าง   

30 นางสาวชนมน ดาโอภา ครูอัตราจ้าง   

31 นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ ์ ครูอัตราจ้าง   

รวม 31 

  จากแบบบันทึก ก.ค.ศ.16 หรือ แบบบันทึก ก.พ.7 หรือแบบบันทึกการถูกลงโทษทางวินัย 
พบว่า คณะครู 31 คน ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คิดเป็นร้อยละ 100  

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  

อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศท่ี ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการครูมืออาชีพ ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดู 

งาน มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

 เป้าหมาย    
เชิงผลผลิต (Output)   

1. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
2. ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
3. ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความเข้าใจในการใช้ 

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการประเมินเพื่อ 

รองรับการก้าวเข้าสู่การมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 

และศึกษาดูงาน อย่างน้อย 30 ช่ัวโมงต่อปี 
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4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ไม่ประพฤติผิดวินัยและ 
จรรยาบรรณครู 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้  

1. แบบประเมินการเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
3. แบบประเมินความก้าวหน้าในการขอเล่ือนและมีวิทยฐานะ 
4. แบบบันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
5. แบบรายงานการประชุมอบรม สัมนาและศึกษาดูงาน   

          6. แบบบันทึก ก.ค.ศ.16 หรือ   แบบบันทึก ก.พ.7 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้คณะครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวของแต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 

2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมประเมินจากแบบบันทึกกิจกรรม  
3.  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานผลการจัดกิจกรรม 

สรุปผลการด าเนินการ  
 การด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 

2563 ภายใต้โครงการครูมืออาชีพ  โดยด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารท้ังส้ิน 
จ านวน  4 กิจกรรม  ได้แก่ 

 กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็ม
โอ (OMO-Online merge Offline)  (ครูแกนน า ครูท้ังโรงเรียน) น าไปสู่นักเรียน   พบว่า คณะครูมี
ความรู้ ความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ท้ังในด้านท้ังการท าเว็บไซต์และการใช้ระบบ SMSS  

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  การประเมินการมีและเล่ือนวิทย 
ฐานะ  พบว่า  คณะครูได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ให้มีวิทยฐานะท่ี
สูงขึ้น  
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กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  พบว่า บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและหลากหลายเนื้อหา หลากหลายวิธีการ  โดยสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

และกิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู พบว่ามีการส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ปฏิบัติ
ตนอยู่ในวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
  สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายใต้โครงการครูมืออาชีพ ภาค
เรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม
โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

การเผยแพร่ผลงานของคณะครูทางเว็บไซต์ อาจมีเพิ่มเติมให้ครอบคลุมหัวข้อการท างาน 
ด้านต่าง ๆ 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
การเข้าร่วมอบรมการขยายผลและการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  คณะครู จ านวน 30 คน   
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ ชาย   12  คน   คิดเป็นร้อยละ 40  หญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
 อายุ ต่ ากว่า 30 ปี  7 คน  คิดเป็นร้อยละ  23.33  
  30 - 39 ปี  13 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.33 
  40 ปี ขึ้นไป  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  33.34      
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการอบรมการขยายผลและการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ 
ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
1 เข้าใจเนื้อหาการอบรมเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 

ครบถ้วน(OMO-Online merge Offline) 
ท้ังการท าเว็บไซต์และการใช้ระบบ SMSS 

2 16 12 
  3.67 

2 มีความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline)  

6 18 6 
  4.00 

3 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 23 7    4.77 
4 มีการเข้าใช้งานระบบ SMSS สม่ าเสมอ 25 5    4.83 
5 มีการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองสม่ าเสมอ 22 8    4.73 
6 การน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
20 10  

  4.67 

7 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้ 

4 13 13 
  3.7 

8 ความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 

18 12  
  4.6 

เฉลี่ย 4.37 
ร้อยละ 87.4 

ข้อเสนอแนะ    - 

       สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมการขยายผลและการใช้ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ  มีค่าเฉล่ีย 4.37 คิดเป็นร้อยละ  87.4 อยู่ในระดับคุณภาพ มาก 
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สรุปผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
ความก้าวหน้าในการขอเล่ือนและมีวิทยฐานะหรือความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  คณะครู จ านวน 30 คน   
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ ชาย   12  คน   คิดเป็นร้อยละ 40  หญิง   18  คน   คิดเป็นร้อยละ 60 
 วิทยฐานะ / ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ       4   คน  คิดเป็นร้อยละ  13.33  
    ครูช านาญการ  5   คน  คิดเป็นร้อยละ  16.67 
    ครู ไม่มีวิทยฐานะ 16  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.33 
    พนักงานราชการ    2   คน  คิดเป็นร้อยละ  6.67 

             ครูอัตราจ้าง  3   คน  คิดเป็นร้อยละ  10 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติเรื่องความก้าวหน้าในการขอเล่ือนและมีวิทยฐานะหรือความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพครู 
ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้เรื่องการประเมินท่ีส่งเสริม

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตน 
20 10    4.67 

2 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินของตนเอง 

23 7    4.76 

3 ได้รับการประเมินเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
การมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

25 5    4.83 

4 น าความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ไปเผยแพร่ได้ 

21 7 2   4.63 

ค่าเฉลี่ย 4.72 
ร้อยละ 94.4 

 

ข้อเสนอแนะ    - 

      สรุป  ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติเรื่องความก้าวหน้าในการขอเล่ือนและมีวิทยฐานะหรือความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพครู  มีค่าเฉล่ีย 4.72 คิดเป็นร้อยละ  94.4 อยู่ในระดับคุณภาพ มากท่ีสุด 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline)  (ครูแกนน า ครูทั้งโรงเรียน) น าไปสู่นักเรียน 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย 
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) โดยการท าเว็บไซต์ของโรงเรียนและเว็บไซต์ส่วนตัวของ
คณะครู 
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       การประชุมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline) โดยการท าเว็บไซต์ของโรงเรียนและเว็บไซต์ส่วนตัวของคณะครู  (ต่อ) 
 

    
 

       
 

     
 

 
 



43 
 

2) การขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( School Management  
Support System  : SMSS )  โดยขยายผลให้กับหัวหน้ากลุ่มบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย และเลขาของฝ่าย 
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3) การขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สถานศึกษา ( School Management 
Support System  : SMSS )  ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยขยายผลให้กับคณะครูทุกท่านในโรงเรียน 
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4) การขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( School Management  
Support System  : SMSS )   สู่สหวิทยาเขตแควน้อย 
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5) การขยายผลในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  
สถานศึกษา ( School Management Support System  : SMSS ) ให้กับโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
จังหวัดตราด ท่ีมาศึกษาดูงาน 
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  การประเมินการมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
1) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งท่ี 1) ได้แก่ นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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2) การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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3) โรงเรียนวัดสุขวราราม  อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  ศึกษาดูงานด้านการประเมินวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21  ลงวันท่ี  5 กรกฎาคม 2560  (ว 21) 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 
 
 
 
 



50 
 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

1) กิจกรรมการศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนคุณธรรม การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
โรงเรียน   ณ  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)   ต าบลบ้านสิงห์   อ าเภอโพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี  และร่วมแสดงความยินดีกับครูจันทร์เพ็ญ อิ่มสุดรส ในโอกาสท่ีย้ายไปด ารงต าแหน่งครู ณ  โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)    
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2) คณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านการอบรม 
ประชุม สัมมนา กับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาภายนอกโรงเรียน  และการอบรม 
ประชุมภายในโรงเรียน  ท้ังการประชุมแบบออนไลน์และออนไซต์ 
 

 

ตัวอย่างรายงานการอบรม 
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 ตัวอย่างรายงานการอบรม 
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 ตัวอย่างรายงานการอบรม 
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 ตัวอย่างรายงานการอบรม 
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ตัวอย่างรายงานการอบรม 
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ตัวอย่างรายงานการอบรมของคณะครู 

ตัวอย่างเกียรติบัตรการอบรม  การประชุม 
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กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 

1) ร่วมกิจกรรม การปลูกจิตส านึกสร้างความรัก ความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
จิตอาสาด้านส่ิงแวดล้อม ณ วัดพุตะเคียน 
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2) บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพือ่ความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชน 
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ าตก ตลอดเดือนธันวาคม 
2563 
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3) การมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประเภทต่างๆ 
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    4) เกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันครู ท่ี 16 มกราคม 2564 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 8 
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    5) เกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันครู ท่ี 16 มกราคม 2564 จากอ าเภอไทรโยค 
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           6)   เกียรติบัตรจากโครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 

 
            7) เกียรติบัตรจากโครงการครูดีไม่มีอบายมุข 
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ตารางสรุปการใช้เงินตามโครงการ ครูมืออาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม เงินงบประมาณได้รับ 
(เงินอุดหนนุทั่วไป) 

เงินงบประมาณที่ใช้จริง 
(เงินอุดหนนุทั่วไป) 

ครูมืออาชีพ กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็ม
โอ (OMO-Online merge Offline)  (ครูแกน
น า ครูทั้งโรงเรียน) น าไปสู่นักเรียน    

1,000 0 

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ  การประเมินการมีและเล่ือน 
วิทยฐานะ   

20,000 3,815 

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   

5,000 39,440 

กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

1,000 0 

รวม 27,000  บาท 43,255 
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ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

                เป็นรายงานผลการด าเนินงานท่ีได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และแนวทางต่อการพัฒนา 
สู่ครูมืออาชีพต่อไป 

                                                                      ลงช่ือ      
                                                             (นางสาวจินดาพร  ทองอ้ม) 

 

ความเห็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

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

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

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

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

                                                                              (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

            รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

ความเห็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 

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

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

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

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

                                                                               (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 




