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 รายงานผลการประเมนิ  โครงการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ การพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ ให้มคีวามก้าวหน้าทางวชิาชีพ ”  
ฉบบัน้ีเป็นผลการด าเนินงานตามค าสัง่โรงเรยีนมะขามสรรเสรญิที ่65/2565 ลงวนัที ่ 10 พฤษภาคม 2565  ซึง่
ไดด้ าเนินการจดัเมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2565  ณ  หอ้งประชุม อาคารสีท่ศวรรษ โรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ  
จงัหวดัจนัทบุร ีคณะกรรมการฝ่ายประเมนิผลได้รบัมอบหมายให้รวบรวมขอ้มูลความคดิเห็นของผู้เข้าร่วม
กจิกรรม และด าเนินการสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจ  ทัง้นี้เพือ่เป็นขอ้มลูแก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
วางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป ในโอกาสนี้คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลใคร่ขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ี
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กิตติกรรมประกำศ 
 
 การจดัโครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา “การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
ศกัยภาพครูและบุคลากรโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ ใหม้คีวามก้าวหน้าทางวชิาชพี” ส าเรจ็ลุล่วงเป็นไปด้วยดี
เนื่องจากความร่วมมอืจากคณะครูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิทุกท่าน  ทีไ่ดเ้ลง็เหน็
ความส าคญัในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครัง้นี้   ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรยีนมะขามสรรเสรญิทีไ่ดใ้หข้อ้มลูลงในแบบสอบถามความพงึพอใจ   
 ผู้จดัท าขอขอบพระคุณนายสุพร  พงศ์วฑิูรย์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ ที่ได้กรุณาให้
แนวคดิ  ค าแนะน าต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกบัการสรุปผลกิจกรรมครัง้นี้ที่ท าให้รายงานการจดักิจกรรมฉบับนี้
สมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 
 ขอขอบคุณวทิยากรผูใ้หค้วามรู ้นายศริพิงศ ์ พงษ์ด ีอดตีผูอ้ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทศิ จงัหวดั
จนัทบุร ีและนางปัณณาสา  ผลพฤกษา ขา้ราชการบ านาญ รวมถงึคณะกรรมการฝ่ายประเมนิผลทุกท่านทีไ่ด้
ร่วมมอืร่วมใจสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจจนส าเรจ็ลงอย่างดยีิง่ 
 ทา้ยน้ีขอขอบคุณคณะครทูุกท่านทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า  ทีร่่วมเป็นกลุ่มตวัอย่างและใหข้อ้มลูอย่างเต็มทีท่ า
ให้งานเสรจ็สิ้นได้ตามก าหนด  และขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลอืด้านต่างๆ  อกีหลายท่านซึ่งไม่สามารถ
กล่าวนามในทีน่ี้ไดท้ัง้หมด 
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บทท่ี  1 
รำยละเอียดโครงกำร 

ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ (สพม.)    ................................................................... 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4 ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววัลยา  บุญอากาศ 
งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยมีหลักการจากประกาศว่า 
1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพทุกมิติ ทั้งผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ข้าราชการพลเรือน  และผู้บริหารทุกระดับ  ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก  องค์การมหาชนในกำกับของรั ฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีความคล่องตัว  รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้  เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบาย
ประชารัฐทั้งนี้ในการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  มุ่งต่อยอดจากระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นคือ 

1. จ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ีทางว ิทยาศาสตร ์  เทคโนโลยี ว ิศวกรรม คณิตศาสตร ์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ  เช่น  
ด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ  ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์อีกทั้งจากสมรรถนะของครูผู้สอนใน 
“ศตวรรษที่ 21” ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  สมรรถนะครู  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 สมรรถนะ 

สมรรถนะที ่1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation)  
สมรรถนะที2่ การบริการที่ด ี(Service Mind) 
สมรรถนะที3่ การพัฒนาตนเอง (Self- Development) 
สมรรถนะที4่ การทางานเป็นทีม (Team Work) 
สมรรถนะที5่ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) 

เพื่อที่จะสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  มีความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานที่ซับซ้อนมากข้ึน
ในปัจจุบันได้นั ้น  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความสามารถในการสร้างให้ผู ้เรียนมีความคิดริเริ่ม
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สร้างสรรค์  สามารถสร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้  มีทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ 
และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2.2 เพ่ิมทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะ ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม  พัฒนาทางวิชาชีพและศึกษาดูงาน 
2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
ครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน 

4.เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญทุกคน  
 4.2 เชิงคุณภาพ 

ครูที่ไปร่วมประชุม  สัมมนา ศึกษาดูงาน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนานักเรียน และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
5.  วิธีการดำเนินงาน / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 (P) ประชุมวางแผน ต.ค.64 ครูทุกคน 
2 (D) เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.64 ครูวัลยา 
3 (D) ติดต่อประสานงาน ม.ค. – ส.ค. 65 ครูวัลยาและผู้เกี่ยวข้อง 
4 (D) ติดต่อประสานงานกับฝ่ายและกลุ่มงานภายใน

โรงเรียนที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1.กลุ่มบริหารงบประมาณ ฯและกลุ่มบริหารงาน
บุคคล   

2.กลุ่มบริหารวิชาการ 

ม.ค. – ส.ค. 65 ครูวัลยา , 
ครูหยาดพิรุณ, ครูวีรนุช 

5 (D) แต่งตั้งคณะทำงาน ม.ค. – ส.ค. 65 ครูวัลยา,ครูนุชจรีย ์
6 (D) จัดเตรียมสถานที่ที่เก่ียวข้อง ต.ค. 64 – ก.ย.65 ครูที่เก่ียวข้อง 
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7 (D) ดำเนินการฝึกอบรม , ทัศนศึกษา ,งาน
เกษียณอายุ    ตามวันและเวลาที่กำหนด 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 คณะกรรมการตามคำสั่ง
ของโรงเรียน 

8 (C) ติดตามประเมินผลกิจกรรม ก.ย.65 ครูวัลยา 
9 (A) นำผลการฝึกอบรมมาพัฒนา, สรุปและรายงานผล ก.ย.65 ครูวัลยา 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 

สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ / สถานที่ศึกษาดูงานตามท่ีประชุมกำหนด 

7.วิธีดำเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์   
1 กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (หน่วยงาน
อ่ืน) 

5,000 - 

 
- 

ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

ครูวัลยา, 
ครูนุชจรีย์   

2 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
และพัฒนาต่อยอด 

100,000 - - 
ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

ครูวัลยา, 
ครูนุชจรีย์   

3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้  
ด้านความสามารถ ด้านวินัย ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและด้านการเสียสละ  

4,000 - - 

ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

ครูวัลยา, 
ครูนุชจรีย์   

4 โครงการพัฒนาระบบดูแล บริหาร
จัดการงานบุคคล (ทะเบียนประวัติ,การ
จัดเก็บฯลฯ) 

 13,000  
ต.ค.64 – 
30 ก.ย. 65 

ครูนุชจรีย์   

รวม 109,000 13,000    
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8. งบประมาณ (ประมาณการ) 

 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาต่อยอด ใช้เงินท้ังสิ้น  100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 

 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาต่อยอด 
 
 

กิจกรรม/รายการ จำนวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 

รวม 

เงินอุดหนุน 

เงินพัฒนา
ผู้เรยีน 

เงินรายได ้
งบดำเนินการ 

งบ
ลงทุน 

บกศ. อื่นฯ 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่ค่าวัสด ุ

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงครูจำนวน 31 คน คนละ 240 บาท ระยะเวลา 3 วัน  31 คน 240 - 22,320 - - - - - 22,320 
2.ค่าที่พักครูจำนวน 31 คน  จำนวน 2 คืน คืนละ 600 บาท                31 คน 600 - 37,200 - - - - - 37,200 
๔. ค่าพาหนะ  1 คัน 50,000 - 40,480 - - - - - 40,480 

รวม - 100,000  - - - - 100,000 
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9.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง  

1. ระยะเวลาในการดำเนินงานอาจเป็นไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด 
2. จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานอาจไม่เพียงพอ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ประชุม หาความตกลงเพื่อดำเนินงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 
2. สามารถใช้งบประมาณจากส่วนอื่นได้ 

10.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 31 คน ได้รับการอบรม
พัฒนาการเพ่ือนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานที่
รับผิดชอบรวมทั้งได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาความจำนวน 31 คน มีความพึง
พอใจต่อโครงการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร 

 
1. สอบถาม 
2. สัมภาษณ์ 

 
1. แบบสอบถาม 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 นำความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานที่รับผิดชอบและได้รับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจของ  
ที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร 

 
  1. สอบถาม 
  2. สัมภาษณ์ 

 
1. แบบสอบถาม 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูและบุคลการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูมีทักษะการทำงานเป็นหมู่
คณะ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งเกิดวัฒนธรรมอันดีงามจากครูรุ่นสู่รุ่น  

 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

                (นางสาววัลยา  บุญอากาศ ) 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                      (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์)  
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
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รายการขอจัดซื้อวัสดุบริหารงานบุคคลปี 2565 

 
 
 
 
 
 

เลขที ่ จำนวน รายละเอียดพัสดุที่ขอซ้ือ/รายการขอจ้าง ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 4 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง (สีแดง) 240 960  
2 12 แฟ้ม Elephant 9330V   3 ห่วง  (สีดำ) 85 1,020  
3 6 ใส้แฟ้มโชว์เอกสาร 100 600  
5 13 กระดาษกาวย่นสี 36 มม (คละสี) 38 494  
6 3 ลวดเสียบ Robin 200g 50 150  
7 2 ที่เย็บกระดาษ Max 10D    No.10 170 340  
8 2 ที่เย็บกระดาษ Deli 0402F No.3 120 240  
9 1 ที่เย็บกระดาษ Deli Heavy Duty Stapler 

0396  
210 sheet  23/6-23/24 

1500 1500  

10 12 ลวดเย็บกระดาษ Max No.3-1M 18 216  
11 5 ลวดเย็บกระดาษ Max 210FA-H/ML 23/10 100 500  
12 5 ลวดเย็บกระดาษ Max 210FA-H/ML 23/17 140 700  
13 2 กรรไกร Elephent 7 นิ้ว 60 120  
14 2 คัตเตอร์ Elephent  ใบมีดเล็ก 9mm x 82 

mm P-902 
40 80  

15 3 คัตเตอร์ Elephent ใบมดีเล็ก 9mm No.930 20 60  
16 4 กระดาษการ์ด 190g 80 320  
17 5 ปกพลาสติกใส A4 180 900  
18 2 หมึกเติม BROTHER BT-D60 BK 

 

255 510  

19 2 BROTHER BT-5000 M 215 430  

20 2 BROTHER BT-5000 C 215 430  

21 2 BROTHER BT-5000 Y 215 430  

22 5 กระดาษ A4 600 3,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน   (ตัวหนังสือ) 13,000  

https://www.advice.co.th/product/ink-refill-and-tank/refill-brother-original-/brother-bt-d60-bk
https://www.advice.co.th/product/ink-refill-and-tank/refill-brother-original-/brother-bt-d60-bk
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บทท่ี  2 
เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 
บนัทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ  อ ำเภอมะขำม  จงัหวดัจนัทบุรี 
ท่ี  ...................................  วนัที ่ 9  พฤษภาคม 2565 
เร่ือง  ขออนุญาตจดัโครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามกา้วหน้าทางวชิาชพี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ 
 ขา้พเจา้ นางสาววลัยา  บุญอากาศ  หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล  มคีวามประสงค์จะขออนุญาต
จดักจิกรรมตามโครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามกา้วหน้าทางวชิาชพี  
 โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1. ส่งเสรมิและพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  ให้สามารถน าความรู้ที่
ไดม้าพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

2. เพิม่ทกัษะการท างานเป็นหมู่คณะใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
3. เสรมิสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 
4. ส่งเสรมิความก้าวหน้าในวชิาชพีและการท างานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 
รายละเอยีดการด าเนินการตามโครงการทีแ่นบมาพรอ้มบนัทกึฉบบันี้ 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
       ลงชื่อ  ...............................  ผู้ร ับผิดชอบ
โครงการ 
                     (นางสาววลัยา  บุญอากาศ) 
                   หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ความคดิเหน็ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ 
     อนุญาต           
   ไม่อนุญาต 

ประสานงานแผนงานฯ และงานการเงนิตรวจสอบเงนิคงเหลอื  โครงการทีด่ าเนินไปแลว้และทีย่งั
ไม่ไดด้ าเนินการหากมเีงนิคงเหลอืใหเ้สนอ ผอ.ทราบ เพือ่พจิารณาอนุมตักิารใชเ้งนิดงักล่าวในการจดัท า
โครงการ  เนือ่งจากมปีระโยชน์ต่อสถานศกึษาและขา้ราชการครฯู 
 
       ลงชื่อ  .........................................   
                   (นายสุพร  พงศว์ฑิรูย)์ 
        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ 
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บทท่ี  3 
กำรด ำเนินงำน 

 
โครงการ  พฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซึ่งมีการจดั
กจิกรรมตามโครงการคอื “การอบรมเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัการเขยีนแผนการสอน”  วนัที่ 12 พฤษภาคม 
2565 ณ  โรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ  อ าเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรดี าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท าโครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามก้าวหน้าทางวชิาชพี   
2. ค าสัง่โรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ  ที ่ 65/2565  เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ

พฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามก้าวหน้าทางวชิาชพี   
3. ก าหนดการการอบรมเชงิปฏบิตักิาร   
4. บนัทกึขอ้ความขออนุญาตจดัโครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้ี 
ความกา้วหน้าทางวชิาชพี   
5. หนงัสอืราชการขอความอนุเคราะหเ์ป็นวทิยากร 
6. แบบลงทะเบยีนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา โรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ 
7. วุฒบิตัรผูผ้่านการอบรม 
8. ใบส าคญัรบัเงนิ  (ค่าตอบแทนวทิยากร) 
9. ใบส าคญัรบัเงนิ  (ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั) 
10. ออกแบบเครื่องมอืประเมนิความพงึพอใจ 
11. สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจ 
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กำหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 4 ทศวรรษ 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 

เวลา 
08.00 – 08.30 น.   - ลงทะเบียนการอบรม 
08.30 – 09.00 น.   – พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย นางสาวบุณยกุล หัตถกี   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
09.00 – 10.00 น.  - การบรรยายพิเศษให้ความรู้ “การปรับทัศนคติเพ่ือการทำงานในองค์กร 

สร้างจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและองค์กรอย่างมีคุณภาพด้วยการ
สื่อสารองค์กร (Organizational Communication)” โดย นายศิริพงศ์  พงษ์
ดี  ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการ ระดับ 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี 

10.00 – 10.15 น.  - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00 น.  - การบรรยายให้ความรู้ เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน โดย  

นางปัณณาสา ผลพฤกษา  ข้าราชการบำนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญโรงเรียน 
เบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี 

14.15 - 14.30 น.   - พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 16.00 น.  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “การเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชาพ้ืนฐาน” (ต่อ) 
16.00 – 16.15 น.  - เปิดข้อซักถาม สรุปกิจกรรม 
16.15 – 16.30 น.  - มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม 
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 4 ทศวรรษ 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำช้ีแจง โปรดเขยีนเครื่องหมาย     ลงใน    หน้าขอ้ความทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิ 
ตอนท่ี  1 ข้อมูลเก่ียวกบัสถำนภำพทัว่ไปของผู้ตอบ 
   1.  เพศ    ชาย               หญงิ 
   2.  อาย ุ  21 -30 ปี  31 – 40  ปี   

41 - 50  ปี   51 ปีขึน้ไป  
ตอนท่ี  2 ระดบัความพงึพอใจ / ความรูค้วามเขา้ใจ / การน าไปใช ้ ต่อการเขา้ร่วมโครงการ  

ท่ี รำยละเอียดข้อมูล 
ระดบัควำมคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
สถำนท่ี / กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
1 สถานทีส่ะอาดและมคีวามเหมาะสม      
2 ความพรอ้มของอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์      
3 ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม      
4 อาหารมคีวามเหมาะสม      

ด้ำนวิทยำกร 
5 การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน      
6 ความสามารถในการอธบิายเนื้อหา      
7 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม      
8 มคีวามครบถว้นของเน้ือหาในการฝึกอบรม      
9 การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว ้      
10 การตอบขอ้ซกัถามในการฝึกอบรม      

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
11 ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม      
12 ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้หลงัการอบรม      

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
13 สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้      
14 มคีวามมัน่ใจและสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชไ้ด ้      
15 คาดว่าสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได ้      

ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ขอ้เสนอแนะ ต ิชม ในการอบรมครัง้นี้ ไดแ้ก ่........................................................ 
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บนัทึกข้อควำม 

ส่วนราชการ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
ที่  ...................................                                  วันที่  27 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาววัลยา  บุญอากาศ ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล  ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
ในวันที่ 12  พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาแล้วนั้น 

 บัดนี้  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ได้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ลงชื่อ ...............................  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                         (นางสาววัลยา  บุญอากาศ) 

                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  

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

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

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

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

 
 
     ลงชื่อ  ............................. ............  ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
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บทท่ี  4  
ผลกำรด ำเนินงำน 

แบบประเมินกิจกรรมตำมแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี  2565 
 
1. ช่ือโครงกำร  พฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามกา้วหน้าทางวชิาชพี   
2.  ผู้รบัผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม   นางสาววลัยา  บุญอากาศ 
3.  วตัถปุระสงคโ์ครงกำร / กิจกรรม 

3.1  เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิไดร้บัการพฒันาทีจ่ะ ทีส่่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้รยีนอย่างเป็นรปูธรรม มขี ัน้ตอนอย่างชดัเจน และมคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัิ 

3.2  เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมอืในการวางระบบ  และพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของสถานศกึษาใหด้ขีึน้ 
4.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตามแผน   วนัที ่ ต.ค.64 – 30 ก.ย.65 
 ปฏบิตัจิรงิ วนัที ่ 12 พฤษภาคม 2565 
5.  เป้ำหมำย 
 ตำมแผน ขา้ราชการครแูละบุคลากรโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิทุกคน 
 ปฏิบติัจริง ขา้ราชการครแูละบุคลากร  จ านวน  37  คน 
6.  งบประมำณ 
 ตามแผน 10,000  บาท 
 ปฏบิตัจิรงิ 7,810  บาท 
7.  กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร   

กิจกรรม “การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การวเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสูตรรายวชิาพื้นฐานและการเขยีน
แผนการจดัการเรยีนรู”้ 

การประเมินผลการด าเนินงานการโครงการกิจกรรม  “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์
โครงสรา้งหลกัสูตรรายวชิาพืน้ฐานและการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ ” ในครัง้นี้ผูป้ระเมนิไดใ้ชเ้กณฑ์การ
วดัระดบัแบบมาตรสว่นประเมนิค่า (Rating  Scale)  แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
 1 “พงึพอใจน้อยทีสุ่ด” ให ้ 1  คะแนน 
 2 “พงึพอใจน้อย”  ให ้ 2  คะแนน 
 3 “พงึพอใจปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 
 4 “พงึพอใจมาก  ให ้ 4  คะแนน 
 5 “พงึพอใจมากทีสุ่ด” ให ้ 5  คะแนน 
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ส าหรบัเกณฑก์ารแปรผลค่าเฉลีย่แต่ละคะแนน  ใชส้ตูร  ดงันี้ 
 
 สตูร   =     
   

แทนค่า  =  
5

15−   = 0.80 

ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  1.00 – 1.80  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัน้อยทีสุ่ด” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  1.81 – 2.60  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัน้อย” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  2.61 – 3.40  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  3.41 – 4.20  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  4.21 – 5.00  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีสุ่ด” 

ท่ี รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน หมำย

เหตุ 5 4 3 2 1 
1 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 5      
2 งบประมำณบรรลุตามวตัถุประสงค ์  4     
3 ระยะเวลำบรรลุตามวตัถุประสงค ์  4     
4 ควำมร่วมมือของผู้ร่วมกิจกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 5      
5 ควำมส ำเรจ็บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 5      

                        สรปุผลกำรด ำเนินงำน   4.60 / 92.00 %  
 
8.  สรปุผลกำรประเมินตำมแผนปฏิบติัรำชกำร  ประจ ำปี  2565 

ผูต้อบแบบประเมนิกจิกรรมตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปี  2565  แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั
ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ , ความร่วมมือของผู้ร่วมกิจกรรม บรรลุตามวตัถุประสงค์ , 
ความส าเรจ็บรรลุตามวตัถุประสงค์มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ์ “มากที่สุด” โดยมคี่าเฉลี่ย 4.60 คดิ
เป็นรอ้ยละ  92.00   
9.  จดุเด่น / จดุท่ีควรพฒันำ / ข้อเสนอแนะ 

ผูต้อบแบบประเมนิไดแ้สดงความคดิเหน็เสนอแนะเช่น  ตอ้งการใหม้กีารก ากบัตดิตาม  มปีระโยชน์
มาก  ตอ้งการใหจ้ดัอบรมของโรงเรยีนอย่างนี้เป็นประจ าทุกปี  เพราะตอบโจทยข์องโรงเรยีนเราเอง   

หวัขอ้ทีต่อ้งการใหจ้ดัอบรมครัง้ต่อไป  ไดแ้ก่ 
1. การขอมหีรอืเลื่อนวทิยฐานะตามแบบ ว.9 
2. งานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

                              ลงชื่อ....... ...........................  ผูป้ระเมนิ 
             (นางสาววลัยา  บุญอากาศ) 
                     วนัที ่  27 พฤษภาคม 2565 

 

ค่าคะแนนสงูสดุ – ค่าคะแนนต ่าสดุ 
จ านวนตวัเลือก 
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ตำรำงสรปุผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
โครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามก้าวหน้าทางวชิาชพี 

กิจกรรม  “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์โครงสร้างหลกัสูตร
รายวชิาพืน้ฐานและการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู”้ 
เกณฑ์กำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  1.00 – 1.80  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัน้อย
ทีสุ่ด” 

ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  1.81 – 2.60  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัน้อย” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  2.61 – 3.40  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัปาน

กลาง” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  3.41 – 4.20  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  4.21 – 5.00  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก

ทีสุ่ด” 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ระดบัคะแนน 

แสดงควำมคิดเหน็ 
ค่ำเฉล่ี

ย 
5 4 3 2 1 

สถำนท่ี / กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
1. สถานทีส่ะอาดและมคีวามเหมาะสม 11 7 3   4.38 
2. ความพรอ้มของอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 8 10 3   4.24 
3. ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม 5 13 3   4.10 
4. อาหารมคีวามเหมาะสม 5 13 3   4.10 

ด้ำนวิทยำกร 
5. การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน 15 6    4.71 
6. ความสามารถในการอธบิายเนื้อหา 13 8    4.62 
7. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 12 6 3   4.43 
8. มคีวามครบถว้นของเน้ือหาในการฝึกอบรม 14 5 2   4.57 
9. การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว ้ 11 8 2   4.43 
10. การตอบขอ้ซกัถามในการฝึกอบรม 14 5 2   4.57 

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
11. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 3 6 7 5  3.33 
12. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้หลงัการอบรม 5 14 2   4.14 

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
13. สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้ 6 13 2   4.19 
14. มคีวามมัน่ใจและสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชไ้ด ้ 7 12 2   4.24 
15. คาดว่าสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได ้  19 2   3.90 

รวมค่ำเฉล่ีย 4.26 
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สรุปผลการประเมนิโดยรวมมคี่าเฉลีย่ 4.26  ( 85.20 % )  อยู่ในระดบั  “มากทีสุ่ด” 
 จากตารางผลการประเมนิพบว่า  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจ ในทุกรายการ  มคี่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดบั  “มากทีสุ่ด”  ยกเวน้ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม  อาหารมคีวามเหมาะสม  ความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และคาดว่า
สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้  มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั  “มาก”  ส่วนรายการความรู ้ความเขา้ใจ
ในเรื่องนี้ก่อนการอบรม     มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั“ปานกลาง” ส าหรบัค่าเฉลีย่ในระดบั “มากทีสุ่ด” สูงสุด คอื 
การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจนมคี่าเฉลีย่สงูสุด  4.71 
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บทท่ี  5 
สรปุ  และอภิปรำยผล 

กิจกรรม  “กำรอบรมเชิงปฏิบติักำร  กำรอบรมเชิงปฏิบติักำร กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
หลกัสูตรรำยวิชำพื้นฐำนและกำรเขียนแผนกำรจดักำรเรียนรู้” 

ระหว่ำงวนัท่ี  12 พฤษภำคม 2565 
วตัถปุระสงคข์องกำรประเมิน 

1. เพือ่ตอ้งการทราบความคดิเหน็ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
2. เพือ่ตอ้งการทราบผลการด าเนินงานกจิกรรมฯ ว่าสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคม์ากน้อยเพยีงใด 

ขอบเขตของกำรประเมิน 
 1.   ประชำกรของกำรประเมิน   ไดแ้ก่   ครแูละบุคลากรโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ 
2. กลุ่มตวัอย่ำงของกำรประเมิน  ไดแ้ก่  ครแูละบุคลากรโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ จ านวน   37  คน 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
1.  โรงเรยีนมกีารบรหิารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มกีารพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา  

ผูเ้รยีน  การจดัการเรยีนรู ้ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อคุณภาพผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2.  โรงเรยีนมคีวามพรอ้มในการรบัประเมนิจากองคก์รภายนอก 

วิธีด ำเนินกำร 
 ในการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 

1.  สร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรประเมิน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความพงึพอใจครัง้นี้เป็น
แบบสอบถามความพงึพอใจ  แบ่งเป็น  3  ตอนคอื 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ 
 ตอนท่ี 2รายละเอยีดขอ้มลูจ านวน  15  รายการ 
  ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  

2.  วิเครำะห์และแปลผลข้อมูล  ในการวเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูด าเนินการดงันี้ 
ตอนท่ี 1ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ  แบ่งเป็น  เพศ  อายุ  วเิคราะหผ์ลดว้ย

การหาค่ารอ้ยละ 
ตอนท่ี 2 รายละเอยีดขอ้มลูจ านวน  15  รายการ วเิคราะหผ์ลดว้ยการใชค้่าเฉลีย่ ( X̅) 

  ตอนท่ี 3 สรุปขอ้เสนอแนะ โดยใชค้วามถี ่( f ) 
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1. กำรแปลผลข้อมูล 
การประเมนิผลการด าเนินงานกจิกรรม “การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การวเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสูตร

รายวชิาพืน้ฐานและการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้”ในครัง้นี้ผู้ประเมนิไดใ้ชเ้กณฑก์ารวดัระดบัแบบมาตร
สว่นประเมนิค่า  (Rating  Scale)  แบ่งออกเป็น  5  ระดบั  ดงันี้ 
 1 “พงึพอใจน้อยทีสุ่ด” ให ้ 1  คะแนน 
 2 “พงึพอใจน้อย”  ให ้ 2  คะแนน 
 3 “พงึพอใจปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 
 4 “พงึพอใจมาก  ให ้ 4  คะแนน 
 5 “พงึพอใจมากทีสุ่ด” ให ้ 5  คะแนน 
ส าหรบัเกณฑก์ารแปรผลค่าเฉลีย่แต่ละคะแนน  ใชส้ตูร  ดงันี้ 
 
 สตูร   =     
   

แทนค่า  =  
5

15−   = 0.80 

ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  1.00 – 1.80  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัน้อยทีสุ่ด” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  1.81 – 2.60  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัน้อย” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  2.61 – 3.40  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  3.41 – 4.20  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก” 
ค่าคะแนนเฉลีย่ในช่วง  4.21 – 5.00  คะแนน หมายถงึ  “อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีสุ่ด” 

ผลกำรวิเครำะหข์้อมูล 
จากการสอบถามความพงึพอใจของ  ครูและบุคลากรโรงเรยีนมะขามสรรเสรญิ  ไดร้บัขอ้มลูกลบัคนื  

จ านวน 30 ฉบบั   มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสถำนภำพทัว่ไปของผู้ตอบ 
1.1 เพศ 

ตำรำงท่ี  1รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 
 
 
 

 

 

 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 10 33.33 
หญงิ 20 66.67 

รวม 30 100 

ค่าคะแนนสงูสดุ – ค่าคะแนนต ่าสดุ 
จ านวนตวัเลือก 
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ตอนท่ี 2  ควำมคิดเหน็เก่ียวกบักำรด ำเนิน กิจกรรม “การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การวเิคราะห์
โครงสรา้งหลกัสตูรรายวชิาพืน้ฐานและการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้” 
 ตำรำงท่ี 2 ค่าเฉลีย่โดยรวมของความคดิเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินกจิกรรม  “การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร การวเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูรรายวชิาพืน้ฐานและการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้” 

รำยกำร X̅ S.D ล ำดบั ควำมหมำย 
สถำนท่ี / กำรอ ำนวยควำมสะดวก 

1. สถานทีส่ะอาดและมคีวามเหมาะสม 4.38 .740 5 มากทีสุ่ด 
2. ความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 4.24 .700 6 มากทีสุ่ด 
3. ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม 4.10 .625 9 มาก 
4. อาหารมคีวามเหมาะสม 4.10 .625 9 มาก 

ด้ำนวิทยำกร 
5. การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน 4.71 .463 1 มากทีสุ่ด 
6. ความสามารถในการอธบิายเนื้อหา 4.62 .498 2 มากทีสุ่ด 
7. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.43 .746 4 มากทีสุ่ด 
8. มคีวามครบถว้นของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.57 .676 3 มากทีสุ่ด 
9. การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว ้ 4.43 .676 4 มากทีสุ่ด 
10. การตอบขอ้ซกัถามในการฝึกอบรม 4.57 .676 3 มากทีสุ่ด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
11. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 3.33 1.017 11 ปานกลาง 
12. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้หลงัการอบรม 4.14 .573 8 มาก 

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
13. สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้ 4.19 .602 7 มาก 
14. มคีวามมัน่ใจและสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชไ้ด้ 4.24 .625 6 มากทีสุ่ด 
15. คาดว่าสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.90 .301 10 มาก 

รวม 4.26 .244  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที่ 2 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรม“การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ การวเิคราะห์โครงสร้างหลกัสูตรรายวชิาพื้นฐานและการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ ” เฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (X̅  = 4.26 , S.D. = .244) เมื่อแยกเป็นรายประเด็นเรียงตามล าดบั
ค่าเฉลีย่ในระดบั “มากทีสุ่ด”  จ านวน  9  รายการ  “มาก”  จ านวน 5 รายการ และ“ปานกลาง”  จ านวน  1 
รายการ โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่สงูสุดลงมาต ่าสุด  ดงันี้ 
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1. การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน(X̅  = 4.71 ,  S.D.  =  .463) 
2. ความสามารถในการอธบิายเนื้อหา(X̅  = 4.62 ,  S.D. = .498) 
3. มคีวามครบถว้นของเนื้อหาในการฝึกอบรม(X̅  = 4.57,S.D.  =  .676) * 
4. การตอบขอ้ซกัถามในการฝึกอบรม( X̅ = 4.57 , S.D.  =  .676) ** 
5. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม(X̅  = 4.43, S.D. =  .746) *** 
6. การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว(้X̅  = 4.43  , S.D. =  .676) **** 
7. สถานทีส่ะอาดและมคีวามเหมาะสม(X̅  = 4.38  , S.D. =  .740) 
8. ความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์( X̅  = 4.24  , S.D. =  .700) ***** 
9. มคีวามมัน่ใจและสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชไ้ด้(X̅  = 4.24  , S.D. =  .625) ****** 
10. สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้( X̅  = 4.19  , S.D. =  .602) 
11. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้หลงัการอบรม( X̅  = 4.14  , S.D. =  .573) 
12. ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม( X̅  = 4.10  , S.D. =  .625) ******* 
13. อาหารมคีวามเหมาะสม( X̅  = 4.10  , S.D. =  .625) ******** 
14. คาดว่าสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้( X̅  =  3.90  , S.D. =  .301) 
15. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม( X̅  =  3.90  , S.D. =  .301) 
ตำรำงท่ี 3.1ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจเกี่ยวกบัการด าเนินกจิกรรม  “การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ

วเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูรรายวชิาพืน้ฐานและการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้” 
จ ำแนกตำมเพศ 

รำยกำร 
ชำย หญิง 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
สถำนท่ี / กำรอ ำนวยควำมสะดวก 

1. สถานทีส่ะอาดและมคีวามเหมาะสม 4.40 .548 4.38 .806 
2. ความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 4.40 .548 4.19 .750 
3. ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม 4.20 .447 4.06 .680 
4. อาหารมคีวามเหมาะสม 4.40 .548 4.00 .632 

ด้ำนวิทยำกร 
5. การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากรมคีวามชดัเจน 5.00 .000 4.63 .500 
6. ความสามารถในการอธบิายเนื้อหา 4.60 .548 4.63 .500 
7. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.60 .548 4.38 .806 
8. มคีวามครบถว้นของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.80 .447 4.50 .730 
9. การใชเ้วลาตามทีก่ าหนดไว ้ 4.60 .548 4.38 .719 
10. การตอบขอ้ซกัถามในการฝึกอบรม 5.00 .000 4.44 .727 
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จากตารางที่ 2.1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจที่เป็นเพศชายได้แสดงความคดิเห็น

เกี่ยวกบักจิกรรม  “การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การวเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสูตรรายวชิาพื้นฐานและการเขยีน
แผนการจดัการเรยีนรู้”สถานทีส่ะอาดและมคีวามเหมาะสมความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์อาหารมี
ความเหมาะสมการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมคีวามชดัเจนความสามารถในการอธิบายเนื้อหาการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมมคีวามครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรมการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้   
และการตอบขอ้ซกัถามในการฝึกอบรม     มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั  “มากที่สุด” โดยรายการที่มคี่าเฉลี่ยใน
ระดบัมากที่สุด “สูงสุด” คอื การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมคีวามชดัเจนและการตอบขอ้ซกัถามในการ
ฝึกอบรม(X̅= 5.00 , S.D. = .000) สว่นระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสมความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้
หลงัการอบรมมคีวามมัน่ใจและสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชไ้ด้  และคาดว่าสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได ้ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั “มาก” ส าหรบัรายการทีม่คี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั  “น้อย”  คอื  ความรู ้ความ
เขา้ใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม(X̅= 2.00 , S.D. = .000) 

ผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจทีเ่ป็นเพศหญงิไดแ้สดงความคดิเหน็เกี่ยวกบักจิกรรม“การอบรม
เชิงปฏิบตัิการ การวเิคราะห์โครงสร้างหลกัสูตรรายวชิาพื้นฐานและการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ ”ทุก
รายการมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั “มากที่สุด” ยกเว้นความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ระยะเวลาในการ
อบรมมคีวามเหมาะสมอาหารมคีวามเหมาะสมความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรมความรู้ ความ
เขา้ใจในเรื่องนี้หลงัการอบรม  และคาดว่าสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้  มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั 
“มาก”โดยรายการที่มคี่าเฉลี่ยในระดบัมาก “ต ่าสุด” คอื  ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม(X̅= 
3.75 , S.D. = .775) 
 

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
11. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 2.00 .000 3.75 .775 
12. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้หลงัการอบรม 4.00 .000 4.19 .655 

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
13. สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้ 4.00 .000 4.25 .683 
14. มคีวามมัน่ใจและสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชไ้ด้ 4.00 .000 4.31 .704 
15. คาดว่าสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.00 .000 3.88 .342 

รวม 4.27 .156 4.26 .271 
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             คำกล่าวรายงาน 
พิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 “การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565  ณ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

       เรียน   ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นาย ปริญญา จุฑาสงฆ์ 

           กระผม  นายสุพร  พงศ์วิฑูรย ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้
เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิด   การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ” ในวันนี้ 

            ในการจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพในครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนานักเรียน  
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  

โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ มีจำนวน 
ทั้งสิ้น  ๓๕ คน   

 
ซ่ึงได้รับเกยีรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทั้งในการบรรยายพิเศษ และการบรรยายเพ่ือสร้าง
ความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตร ได้แก่ นายศิริพงศ์  พงษ์ดี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการระดับ 9 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี    และนางปัณณาสา ผลพฤกษา ข้าราชการบำนาญ อดีตครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี  

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท และเปิดการฝึกอบรมใน
ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ. 
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      คำกล่าวประธานพิธีเปิด 
พิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 “การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญให้มคีวามก้าวหน้าทางวิชาชีพ” 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565  ณ   โรงเรียนมะขามสรรเสริญ       

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

    ท่าน   วิทยากร (นายศิริพงศ์  พงษ์ดี , นางปัณณาสา  ผลพฤกษา) ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ (นายสุ
พร พงศ์วิฑูรย์) , คณะครู และบุคลากรทุกท่าน 

  
 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานพิธีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 “การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”ในวันนี้  
 จากคำกล่าวรายงานของ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความ 
เป็นมาของการจัดการอบรมฯในครั้งนี้  ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่จะทำให้คณะครูได้รับความรู้  
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด เพ่ิมทักษะในการทำงานและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ 
กับนักเรียน 
 สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรที่สละเวลา ขอบคุณคุณคร ู
ทุกท่านที่ไม่หยุดพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนานักเรียนในลำดับชั้นต่อไป 

โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ   
ได้โปรดดลบันดาลให้นักเรียน  คณะครู  วิทยากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสพแต่ 
ความสุข  ความเจริญ  มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง  มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป    

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 “การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญให้มคีวามก้าวหน้าทางวิชาชีพ” ณ บัดนี้ 
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คำสั่งโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
ที ่/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

....................................................................................................................................................... 
 ด้วยงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมอบรมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการ
วิเคราะห์หลักสูตร)  ในวันพฤหัสบดีที่  1๒  พฤษภาคม  2565  โดยกำหนดให้คุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้    
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ       พ.ศ. 
2546 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

   1. นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวณัชชา สร้อยศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ    
   3. นายวุฒิศักดิ์ กณิกนันต์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ          กรรมการ 
   ๔. นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ          กรรมการ 
   ๕. นางสาวนัทกานต์ สวาสดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป           กรรมการ 
   ๖. นางสาววัลยา บุญอากาศ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล               กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแก่ครู ในการปฏิบัติงานตลอดการอบรมคณะกรรมการดำเนินงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 
 2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
    1. นางสาววัลยา บุญอากาศ คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ  ประธาน 
    2. นางหยาดพิรุณ   นวนเจริญ         คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ  กรรมการ 
    ๓. นายกำธร  ดิษธรรม  คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ  กรรมการ 
             ๔. นายสุปัญญา ยังศิร ิ  คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ  กรรมการ 
    ๕. นางสาวนชุจรีย์       แก้วขุนทด คร ู     กรรมการ 
มีหน้าที่ วางแผนการดำเนินการจัดการอบรมและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจตรงกัน และ
การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

สำเนาคู่ฉบับ 
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 3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ประกอบด้วย 
     1. นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม คร ู     กรรมการ 
     2. นายไกรวิชญ์ พูลกิจ  ครผูู้ช่วย     กรรมการ 
     ๓. นางสาวนัยนา  ธนะสูต  พนักงานราชการ    กรรมการ 
มีหน้าที ่ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  
 4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย 
     1. นางสาวณัชชา สร้อยศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธาน 
     2. นางสาววัลยา  บุญอากาศ คร ูวิทยฐานะชำนาญการ   กรรมการ 
     3. นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด คร ู     กรรมการ 
     4. นางสาวณัฐกาญจน์ แก่กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
มีหน้าที ่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดการอบรม 
 5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 
    1. นายจิรทีปต์ เพ็ญวงษ ์ คร ู     ประธาน 
    2. นางสาววันวิสา นาโสม  คร ูวิทยฐานะชำนาญการ   กรรมการ 
    3. นางสาวจารุวรรณ ศรัทธา  คร ูวิทยฐานะชำนาญการ   กรรมการ 
   ๔. นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า  คร ูวิทยฐานะชำนาญการ             กรรมการ 
   ๕. นายราชัน  พานนนท์   คร ูวิทยฐานะชำนาญการ             กรรมการ 
   ๖. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง               คร ู     กรรมการ 
   ๗. นางสาวเหมือนฝัน   ทองเต็ม            คร ู     กรรมการ 
             ๘.นายปองพล           นาคพงษ ์          คร ู     กรรมการ 

   ๙. นายกมลภพ  เจริญชัยชนะ              คร ู     กรรมการ 
  ๑๐.นางสาวกาญติมา  ตันไชย               คร ู     กรรมการ 

             ๑๑.นายผจญ  โพธิ์โชติ                       นักการ                                           กรรมการ 
            ๑๒.นายถวิล  สารบรรณ                      นักการ                                           กรรมการ 
   ๑๓. นายชนทยากรณ์ ใจสุทธิ  ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดสถานที่ในการอบรมตามวัน เวลาที่กำหนด ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดสถานที ่ 
 ห้องประชุม อาคารเรียน 4 ทศวรรษ 
 6. คณะกรรมการฝ่าย อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
    1. นางสาวอารีรัตน์ ธงชัย  คร ู     ประธาน 
    2. นางสาวกนกอร คงโพธิ์  คร ู                                                กรรมการ 
             ๓.นางสาวอักษราภัค วิเศษ                 คร ู                                                กรรมการ 
             ๔.นางศิริพร  โคตะมา                       คร ูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
             ๕.นางมณฑาวีร์  หงส์ทอง                  คร ู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
             ๖.นางวีรนุช  กณิกนันต์            คร ูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ๗. นางสาวสุภรา ลี้ศิริวัฒนกุล ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
   ๘. นางสาวณัฐกาญจน์ แก่กลาง  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
    ๙. นางสาวสุภาวดี แก้วจันทร์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
มีหน้าที ่จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม รับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน 
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 7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
    1. นายปองพล นาคพงษ ์ คร ู     ประธาน 
    2. นางสาวจารุวรรณ ศรัทธา  คร ูวิทยฐานะชำนาญการ   กรรมการ 
มีหน้าที ่จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง บันทึกภาพ พร้อมลงรูปเพื่อประชาสัมพันธ์ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
     ๑.นางโสภิณ  ศรีแก้ว  คร ูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ประธาน 
     ๒. นายปองพล          นาคงพงษ ์       คร ู     กรรมการ 
 ๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
     1. นางสาววัลยา บุญอากาศ คร ู     ประธาน 
     2. นางสาวนุชจรีย์ แก้วขุนทด คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
  
มีหน้าที ่จัดทำแบบประเมินการอบรมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมสรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน   

              สั่ง ณ วันที่  1๐  พฤษภาคม  2565 

 

                                                                     (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
    
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง นางสาววัลยา  บุญอากาศ 
พิมพ์ นางสาวณัฐกาญจน์ แก่กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรยีน 
ทาน นางสาววัลยา  บุญอากาศ 


