
 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะ 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม 



  

                                                 คํานํา 
               ครูจําเปนตองมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจิตสํานึกของความเปนครู เพ่ือให     

การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนแบบอยางที่ดีของเยาวชนและสังคม 

สําหรับครูผูชวยเปนกลไกและเปนพลังสําคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือสรางสรรคและ

พัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองตอไป 

                ดังน้ัน เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู และ        

นําไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     

ชุมพร เขต 1 จึงไดจัดโครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565  กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะ         

ครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565         

ณ หองประชุมขุนกระทิง 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม โดยใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ไปปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองในแนวทางที่เหมาะสม เชน 

การปฏิบัติธรรมที่วัดตามศาสนาที่นับถือ หรือสถานที่อ่ืน ๆ การเขารวมกิจกรรมจิตอาสา หรือ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพดวยตนเอง จํานวน 

6 ครั้ง  ณ สถานที่ที่กลุมเปาหมาย เขาพัฒนาตนเอง (สถานที่ตามความเหมาะสม) แลว

รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

                 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอและสรุปผล       

การดําเนินงานของโครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผู ชวยสู การเปนครูมืออาชีพ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565  หวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ี จะเปนประโยชนแกหนวยงาน

และผูที่เก่ียวของ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตอไป ขอขอบคุณผูมีสวน

ชวยเหลือสนับสนุน ผูรับผิดชอบทุกทาน ทุกฝาย 

 

            กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 
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                 สารบัญ 
           เรื่อง                     หนา             

          คํานํา                                            ก 

          สารบัญ                         ข 

บทที่ 1  บทนํา                         1 

           ความเปนมา                                                               1 

           วัตถุประสงค                        2 

            เปาหมาย                        2 

            ระยะเวลา/สถานที่                        3 

            งบประมาณ                        3 

            ผลที่คาดวาจะไดรับ                        3 

 บทที่ 2  วิธีดําเนินงาน                        4 

            กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน                       4 

            กิจกรรมที่ 1                                                                             5 

            กําหนดการ                                                                              6 

            กิจกรรมที่ 2                        7 

 บทที่ 3  ผลการดําเนินงาน                        8 

            สรุปผลจากการดําเนินงานกิจกรรมที่ 1                       8 

            สรุปผลจากการดําเนินงานกิจกรรมที่ 2                                          16 

 บทที่ 4  ขอเสนอแนะ                                           24 

ภาคผนวก                         25      

            โครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ                      26               

           คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1                     30 

            แบบประเมินความพึงพอใจ                                          34 

            รายช่ือผูเขารวมโครงการ                                          37 

            ประมวลภาพกิจกรรม                        43

คณะทํางาน                                             44 
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          โครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอ 3 ดานคุณภาพ  การพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

          พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่

แกไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 56 บัญญัติใหมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหเขารับ

ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ัง             

ในตําแหนงครูผูชวย ใหผูน้ันเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลา 2 ป กอนแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงครู และกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจงภาระงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑการประเมิน ผลงาน 

ระเบียบ แบบแผน  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะ

เปนพลเมืองที่ดีของชาติ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มีหลักคิดที่ถูกตอง     

มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษ ที่ 21 มีคุณลักษณะเหมาะสมในหนาที่ความรับผิดชอบตาม

มาตรฐานตําแหนง ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหหนวยงานตนสังกัด จัดใหมีการปฐมนิเทศ         

ครูผูชวยภายในสามสิบวัน  นับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ สงเสริมการพัฒนาใหเปนครู      

สูมืออาชีพ 

          จากการดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในปที่ผานมา ทําใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู ทักษะ เจตคติ  และมีสมรรถนะ ในการปฏิบัติตนและ

การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางย่ิงครู

บรรจุใหม นับวาเปนทรัพยากรที่มีคาย่ิง เพราะเปนบุคคลที่มีบทบาทเปนกําลังสําคัญ ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน สื่อ การเรียนรูเพ่ือใหบทเรียนนาสนใจ ทาทาย และจูงใจใหนักเรียน

ใฝเรียนรู (student tengagement) นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สงผลใหนักเรียนประสบ

ผลสําเร็จ ในการเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางสมรรถนะ

ครูผูชวย สูการเปนครูมืออาชีพ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้น 
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               1. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวยมีความรู สามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

             2. เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ตําแหนงครูผูชวย             

มีจิตวิญญาณความเปนคร ูมีคุณธรรม และจริยธรรม   

 

 

 

 

 

 

 

            ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 ที่บรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565   

จํานวน  92  คน 

 

 

   2 



 

 

     กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ณ หองประชุมขุนกระทิง 1  สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

     กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ณ สถานที่กลุมเปาหมายเขาพัฒนาตนเอง (สถานที่ตามความ

เหมาะสม) 

 

            

กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครมูืออาชีพ    

                 ปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน  22,200  บาท 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการครูและบุคลากร 

                ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย (ไมใชงบประมาณ) 

 

              1. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย สามารถปฏิบัติหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

              2. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย มีคุณภาพ มีคุณธรรม

และจริธรรม 
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     การวางแผน 

1. ศกึษาวเิคราะห ์   
   รายละเอยีด 
   การดําเนนิงาน 
2. กําหนดเป้าหมาย      
    ขอบเขตการ   
    ดําเนนิงาน 
3. เสนอโครงการ 
4. แตง่ตัง้    
    คณะกรรมการ    
    และมอบหมาย   
    ความ  
    รับผดิชอบ 
5. ประชมุ   
    คณะทํางาน  
    เพือ่วาง  
    แผนการ    
    ดําเนนิงาน 
  

      การปฏบิตั ิ

    ดําเนนิการประชมุ
เชงิปฏบิตักิาร
เสรมิสรา้งสมรรถนะ 
ครผููช้ว่ยสูก่ารเป็น 
ครมูอือาชพี ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2565 

  

   การประเมนิ 

1. ประเมนิความ 
    พงึพอใจของผู ้
    เขา้รับประชมุ 
    เชงิปฏบิตักิาร 
2. สรปุผลการ   
    ดําเนนิงาน 
  

     การปรบัปรงุ 

1. รวบรวม     
    รายละเอยีด   
    การดําเนนิงาน 
2. วเิคราะห ์
    ความสําเร็จ   
    ของกจิกรรม 
3. รายงานผล 
    การดําเนนิงาน 
  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดดําเนินการประชุม        

เชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย

ใชกระบวนการ PLC  (วงจรการบริหารงานคณุภาพ) ดงันี ้
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  กิจกรรมที่ 1 
  

การประชุมเชิงปฏิบตักิารเสรมิสรางสมรรถนะครผููชวยสูการเปนครมูืออาชีพ              

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

วันท่ี 6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  

ณ หองประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สพป.ชุมพร เขต 1 
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชพี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุมขุนกระทิง 1  สพป.ชุมพร เขต 1 

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

เวลา 08.00 -  09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.00 น.  พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  เรื่อง การปฏิบัติตนเปนขาราชการทีดี่  

            (ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  แรทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1) 

เวลา 10.00 – 11.00 น.   มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

                                (นายเลอศักด์ิ  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1) 

เวลา 11.00 – 12.00 น.   การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครแูละ 

                                บุคลากรทางการศกึษา (ดร.กันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1) 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.00 น.   การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

            (นางชมัยพร  รัตนพรหม  ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ) 

เวลา 14.00 – 14.45 น.   การออมและการวางแผนการบริหารจัดการทางการเงิน    

             (นางสาวสมศรี  เทพประชา   ผูทรงคุณวุฒิ)   

เวลา 14.45 – 15.00 น.   สหกรณออมทรัพยครูชุมพร จํากัด พบครูผูชวย  

             (คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครชุูมพร จํากัด)    

เวลา 15.00 – 15.30 น.   สวัสดิการและสิทธิประโยชนของขาราชการครู 

                                และบุคลากรทางการศกึษา  

             (นางศิวัชญา  สระโร  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ)  

เวลา 15.30 – 16.00 น    การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐ 

            (นางสาวอภิตา  เกียงสุภา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ) 

เวลา 16.00 – 16.30 น.   สรุปผลและปดการอบรมโครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวย 

                                สูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                (ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ แรทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1)  

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

หมายเหตุ     -  รับประทานอาหารวาง   เวลา 10.30 น.  และ เวลา 14.30 น. 
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  กิจกรรมที่ 2   

การพัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม โดยปฏิบัติกิจกรรมในแนวทาง             

ที่เหมาะสม เชน การปฏิบัติธรรมที่วัดตามศาสนาที่นับถือ หรือสถานที่อ่ืน ๆ การ

เขารวมกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพดวยตนเอง จํานวน 6 ครั้ง  ณ สถานที่ที่กลุมเปาหมาย      

เขาพัฒนาตนเอง (สถานที่ตามความเหมาะสม)  

7 
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  กิจกรรมที่ 1   การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการ

เปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
  1.  ผลการดาํเนนิงานในเชิงปริมาณ/คุณภาพ 

              ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ    

  ปงบประมาณ พ.ศ.2565  จํานวน 92 คน ไดรับความรูในเรื่องคุณธรรม จริธรรม การบริหาร 

  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู  การออม  และการวางแผนการบริหารจัดการทางการเงิน    

  สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยนําความรูที่ 

  ไดรับไปใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 

  วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ และนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการจัดการเรียนสอนใหมี 

  คุณภาพย่ิงขึ้น 

 2.  ผลการใชจายงบประมาณ 
                 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  =   8,400   บาท 

                 - คาอาหารกลางวัน   =   9,600   บาท 

                 - คาตอบแทนวิทยากร  =   3,900   บาท 

                 - คาพาหนะเดินทาง   =     300   บาท 

                รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน)  =  22,200  บาท 

 

 



   

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน  
  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวย 

สูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 

ณ หองประชุมขุนกระทิง (ชั้น 3)  

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จังหวัดชุมพร 

วันศุกรท่ี  6  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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   สรุปผลการประเมินการประชุมเชิงปฏิบตักิารเสรมิสรางสมรรถนะครผููชวย 

สูการเปนครมูืออาชีพปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

วันศุกรท่ี  6  พฤษภาคม  2565  
ณ หองประชุมขุนกระทิง (ชั้น 3) สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
  

 √  ผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพวิทยากร  

              การประเมินผลตามรายการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 พบวา   

ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 เปนบุคลากรในกลุมเปาหมายของโครงการฯ ประกอบดวย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 80 ขึ้นไป 

มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของโครงการฯ อยูในระดับดีเย่ียม ไมนอยกวารอยละ 

4.59 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมิน ดังตอไปน้ี คือ  

 ตอนที่ 1         ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 ตอนที่ 2         แบบสอบถามความพึงพอใจ 

                    ดานที่ 1 ดานความพึงพอใจในกิจกรรม   

                    ดานที่ 2 ดานการอํานวยความสะดวก  

                    ดานที่ 3 ดานประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม 

           การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะ 

                                                  ครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ 

           พ.ศ.2565                     

                     ดานที่ 4 ดานวิทยากร  

 ตอนที่ 3         แบบสอบถามความคิดเห็น    
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

                    

            ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

              จากการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจตอจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ  ปงบประมาณ พ.ศ.2565  สํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1  พบวาผูเขาตอบแบบสอบถาม รอยละ 100  เปนครู 

และบุคลากรทางการศกึษาในกลุมเปาหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  จํานวนทั้งสิ้น 92 คน 

แบงเปนเพศหญิง จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 79.35  และเพศชาย จํานวน 19 คน  คิดเปน

รอยละ 20.65 

 
  

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  

หญิง 73 79.35 

ชาย 19 20.65 

รวม 92 100 

79.3% 

20.6% 

แผนภาพที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จาํแนกตามเพศ 

เพศหญิง 

เพศชาย 
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            จากการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจตอการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1  พบวา ผูเขาตอบแบบสอบถาม รอยละ 100  เปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ในกลุมเปาหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติฯ จําแนกตาม

ระดับการศึกษา แบงเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 81.5 

และระดับปริญญาโท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 18.5 

 

 

[VALUE]% 

18.5% 

แผนภาพที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จาํแนกตามระดบัการศกึษา  

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ  

ตํ่ากวาปรญิญาตร ี - - 

ปริญญาตร ี 75 81.5 

ปริญญาโท 17 18.5 

รวม 92 100 
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ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

 รายการ 

จาํนวนคาํตอบ(คน) 
(ร้อยละคาํตอบ) 

ค่าสถติคิวามพงึ

พอใจ 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับปรุ

ง 

คะแนน

เตม็ 5 

การแปล

ความ 

หมาย 

ด้านที่ 1 ด้านความพงึพอใจในกจิกรรม 

1.หวัข้อบรรยายสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการประชุม

เชงิปฏบิัตกิารเสริมสร้าง

สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็น

ครูมืออาชีพ  

62 
(67.39) 

29 
(31.52) 

1 
(1.09) 

0 0 4.64 ดเียี่ยม  

2. ภาพรวมระยะเวลาของการ

ประชุมเชงิปฏบิัตกิาร

เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย

สู่การเป็นครูมืออาชีพ 

49 
(53.26) 

41 
(44.57) 

2 
(2.17) 

0 0 4.51 ดเียี่ยม 

3. เนือ้หาสาระในการประชุม

เชงิปฏบิัตกิารเสริมสร้าง

สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็น

ครูมืออาชีพ 

51 
(55.43) 

41 
(44.56) 

0 0 0 4.55 ดเียี่ยม  

ด้านที่ 2 ด้านการอาํนวยความสะดวก  

4. โสตทศันูปกรณ์ 
47 

(51.09) 

45 
(48.91) 

0 0 0 4.51 ดมีาก  

5. เจ้าหน้าที่อาํนวยความ

สะดวก 
59 

(64.13) 

32 
(34.78) 

1 
(1.09) 

0 0 4.51 ดเียี่ยม 

6. อาหาร เคร่ืองดืม่ และอาหาร

กลางวนั 
37 

(40.21) 

54 
(58.70) 

1 
(1.09) 

0 0 4.39 ดมีาก 
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หมายเหตุ เกณฑ์การแปลความหมายระดบัความพงึพอใจ  
 คะแนน 4.51 - 5.00 อยูใ่นระดบั ดีเย่ียม 
 คะแนน 3.51 - 4.50 อยูใ่นระดบั ดีมาก  
 คะแนน 2.51 - 3.50 อยูใ่นระดบั ดี 
 คะแนน 1.51 - 2.50 อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
 คะแนน 1.00 - 1.50 อยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 
 

 

 รายการ 

จาํนวนคาํตอบ(คน) 
(ร้อยละคาํตอบ) 

ค่าสถติคิวามพงึ

พอใจ 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับ 

ปรุง 

คะแนน

เตม็ 5 

การแปล

ความ 

หมาย 

ด้านที่ 3  ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบัตกิาร 

8. ท่านได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับ

เวลาในการเข้าร่วมประชุมเชงิ

ปฏบิัตกิาร  

68 
(73.91) 

24 
(26.09) 

0 0 0 4.73 ดเียี่ยม  

9. ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความ

เข้าใจการประชุมเชงิปฏบิัตกิาร 
68 

(73.91) 

24 
(26.09) 

0 
 

0 
0 4.74 ดเียี่ยม 

10. ระยะเวลาในการจดัการ

ประชุมเชงิปฏบิัตกิาร 
47 

(51.09) 

45 
(48.91) 

0 
 

0 
0 4.51 ดเียี่ยม  

ด้านที่ 4 วทิยากร 

11 ความรอบรู้ในเนือ้หาของ

วทิยากรการประชุมเชงิ

ปฏบิัตกิาร 

64 
(69.57) 

28 
(30.43) 

 

0 

 

0 0 4.69 ดเียี่ยม 

12. ความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้ 
59 

(64.13) 

33 
(35.87) 

0 0 0 4.64 ดเียี่ยม 

13. ความเหมาะสมของวทิยากร

ในภาพรวม 
 

64 
(69.57) 

 

28 
(30.43) 

0 0 0 4.69 ดเียี่ยม 

เฉล่ียความพงึพอใจ 4.59 ดเียี่ยม 
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                                           สรุปผลการประเมิน  
 

          จากการสรุปความคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการประชุม           

เชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในโครงการในระดับดีเย่ียม มีการประเมินผลที่สะทอนความ      

พึงพอใจของผูเขารวมประชุมใน 4 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในกิจกรรม ดานการอํานวยความ

สะดวก ดานประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวย   

สูการเปนครูมืออาชีพ และดานวิทยากร ดังน้ี  

          การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ผูเขารวม

การประชุมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในการประชุม หัวขอการบรรยายสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเหมาะสม และมีเน้ือหา

สาระที่เปนประโยชนตอการประชุมเชิงปฏิบัติการ สงผลตอความพึงพอใจทั้งในการใหบริการ     

ในเรื่องโสตทัศนูปกรณ  เจาหนาที่อํานวยความสะดวก อาหาร เครื่องด่ืม ตลอดจนสถานที่ในการ

อบรมมีความเหมาะสมกับการพัฒนา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดรับประโยชนคุมคากับเวลา

และนําความรูที่ไดรับในครั้งน้ีไปใชในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาเหมาะสมกับเน้ือหาที่ไดรับ 

ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในวิทยากร เปนผูมีความรอบรูในเรื่องที่บรรยาย 

สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี  มีความสอดคลองตามเปาหมายคุณภาพของประชุม      

เชิงปฏิบัติการ และมีคุณภาพของการดําเนินการตามวัตถุประสงคอยูในระดับดีเยี่ยม  
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 - กิจกรรมที่ 2        การพฒันาตนเองด้านคณุธรรม จริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย  ณ สถานท่ีกลุม่เป้าหมายเข้าพฒันาตนเอง 

(สถานท่ีตามความเหมาะสม)  

               มีข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาตําแหนง่ครูผู้ช่วยพฒันาตนเองด้าน

คณุธรรม จริยธรรม รวมทัง้สิน้ 102 คน ดงันี ้
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    สรุปผลจากรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
                   

                จากการรายงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย  ในการปฏิบัติกิจกรรมในแนวทางที่เหมาะสม  เชน การปฏิบัติ

ธรรมที่วัดตามศาสนาที่นับถือ หรือสถานที่อ่ืนๆ การเขารวมกจิกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพดวยตนเอง จํานวน  6 ครั้ง  โดย

จําแนกเปนชาย จํานวน  23  คน และหญิง จํานวน 79  คน รวมทั้งสิ้น 102 คน 
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1. เปนการนําความสุขเขามาทําใหจิตใจ เกิดความสุขสบายใจ ทําใหใจของเราเบิกบานไปดวยบุญ 

2. ชวยฟอกอากาศ เพ่ิมพลังงานในรางกาย ทําใหระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น และชวยลดภาวะ 

   ตึงเครียด ชวยใหรางกายผอนคลาย 

3. เปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว  

4. รูจักใชชีวิตอยูบนความไมประมาท มีสติปญญา ต้ังมั่นในคุณงามความดี 

5. เกิดความรูความเขาใจ และเกิดประสบการณ สามารถนําประสบการณที่ไดรับไปพัฒนา 

    ตนเองและผูอ่ืนได 

6. การเขาวัดทําบุญเปนการเพ่ิมพูนความดี กรรมดี และเพ่ือกําจัดความเห็นแกตัว ความเห็นแกได 

   ออกไปจากใจ  ชีวิตมีแตความสงบสุข พบเจอแตสิ่งดีงาม 

7. ไดพัฒนาในเรื่องของจิตใจที่ทําความดีและไมหวังผลตอบแทน ทําใหจิตใจสงบ มีสมาธิ และฝก 

    มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 

8. ไดปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกตนเองใหมีเจตคติที่ดีตอพระพุทธศาสนา ไดพัฒนาจิตสํานึก 

     ที่ดีงาม ทําใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

    ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 
 

    กิจกรรมทําบุญ/ปฏิบัตกิิจกรรมที่วัดหรืออ่ืนๆ 
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   กิจกรรมจิตอาสา 
          
          1. ได้เรียนรู้สิง่ท่ีแตกตา่งและได้ศกึษาจากการปฏิบตัจิริง การทํางานอยา่งจริงจงัและ

การทํางานท่ีไมคํ่านงึถงึผลลพัธ์ท่ีจะได้รับ แตทํ่างานอยา่งเตม็ท่ี 
            2. สขุท่ีได้รู้จกัตวัเองมากขึน้ กิจกรรมจิตอาสาเป็นตวัช่วยในการเปิดโลกใบใหม ่ให้มี

โอกาสลองทําในสิง่ท่ีไมเ่คยได้ทํามาก่อนในชีวติ ทําให้เห็นตวัเองในมมุท่ีแตกตา่งออกไป  

ทําให้เกิดความภมูิใจในตวัเอง ศรัทธาตวัเองท่ีสามารถทําเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ได้มากกวา่ท่ีคดิ 

            3. บคุคลท่ีมีจิตอาสายอ่มเป็นท่ีรักใคร่ของบคุคลรอบข้าง เพราะมองเห็นคณุคา่ใน

ความดีท่ีมีอยูใ่นบคุคลนัน้ มากกวา่มลูคา่ของทรัพย์สนิใด ๆ นอกจากนีย้งัเป็นการผกูมิตรแท้

ได้อยา่งยัง่ยืน 
         4. ทําให้สงัคมมีการแบง่ปัน การช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ร่วมมือกนัดแูลรักษา

สิง่ของสาธารณะเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกนัร่วมทัง้สิง่แวดล้อมรอบตวั 
           5. การมีจิตอาสา การลงมือทํา ทําให้รู้จกัถึงความสําคญัของคําวา่ ความเสียสละ ทํา

ให้ชมุชนและบริเวณท่ีพฒันาสะอาด สบายตา 
           6. ทําให้สงัคมน่าอยูแ่ละเป็นสงัคมคณุภาพท่ีทกุคนสามารถอยูร่่วมกนั ได้พึง่พาอาศยั

ซึง่กนัและกนั 

22 



  ภาคผนวก 
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1. นําไปปลกูฝังคา่นิยม และวฒันธรรมประเพณีท่ีดีให้กบันกัเรียน และอบรมสัง่สอนให้นกัเรียน 

    มีคณุธรรมและจริยธรรมพร้อมทัง้พาไปฝึกปฏิบตัจิริง 
2. เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบันกัเรียน ทําให้นกัเรียนรู้จกับําเพญ็ประโยชน์ มีจิตสํานกึและมีจิต    

    สาธารณะท่ีดี 
3. นํานกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสร้างจิตสํานกึท่ีดีให้นกัเรียนอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้ 

    นกัเรียนได้ซมึซบัและสามารถปฏิบตัไิด้เองจนกลายเป็นเร่ืองปกตใินชีวติประจําวนั 
4. สง่เสริมและสนบัสนนุให้นกัเรียนบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ครอบครัว ชมุชน สงัคมและ 

    ประเทศชาต ิ
5. นําไปสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม มาบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรู้ในการจดัการเรียน 

     การสอน เพ่ือปลกูฝังคณุธรรมให้นกัเรียน รู้จกัเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  

     มีความสามคัคีในหมูค่ณะและเพ่ือนร่วมงาน 

 
    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่ไดรับนําไปใชในการสงเสริม สนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอน 
 

23 



 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็น     

          ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่เปนประโยชนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังน้ี 

1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. ควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ          

    ในปงบประมาณตอไป 

3. ควรใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดปฏิบัติ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการ  

   PLC 

4. ควรเพ่ิมระยะเวลาของแตละหัวขอใหมากกวาน้ี 

5. ควรเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน และการสรางนวัตกรรมตาง ๆ ในการจัดการเรยีน 

    การสอน  
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ช่ือโครงการ                       การเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ  

                                        ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

ยุทธศาสตรชาติที่                    3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นที ่            11 การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

นโยบาย สพฐ. ดานที่  ดานคุณภาพขอ 3 (3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      

                                         ใหเปนครูยุคใหมฯ 

ผูรับผิดชอบโครงการ                นางวัลลา  ชุมมาก  และ นางอรัญญา  ทองดี 

1.  หลักการและเหตุผล 
                  โครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565                

มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ขอ 3 ดานคุณภาพ การพัฒนาครู       

และบุคลากรทางการศกึษาใหเปนครูยุคใหม  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร        

ฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี  มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล    

มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

               พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  และ       

ที่แกไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 56 บัญญัติใหมีการพัฒนาผูไดรบัการบรรจุและแตงต้ังใหเขารับราชการ  

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงครูผูชวย      

ใหผูน้ันเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลา 2 ป  กอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครู และ

กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติใหผูบังคับบัญชาแจงภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐาน

วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมิน ผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ

ราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดีของชาติ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ   

ตอสังคม และผูอ่ืนมีหลักคิดที่ถกูตอง   มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที ่21  มีคุณลักษณะเหมาะสมใน 

หนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  โดยใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมี 

การปฐมนิเทศครผููชวยภายในสามสิบวัน  นับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ  สงเสริมการพัฒนาให  

เปนครูสูมืออาชีพ 

                จากการดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย          

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 ในปที่ผานมา ทําใหขาราชการครแูละ

บุคลากรทางการศกึษาไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการ

ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งครูบรรจุใหม 

นับวาเปนทรัพยากรที่มีคาย่ิง  เพราะเปนบุคคลที่มีบทบาทเปนกําลังสําคัญ  ในการพัฒนาการเรียน 
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การสอน สื่อการเรียนรูเพ่ือใหบทเรียนนาสนใจ ทาทาย และจูงใจใหนักเรียนใฝเรียนรู (student 

engagement) นําไปสูการพัฒนาคณุภาพผูเรยีน สงผลใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนตาม

แนวทางการจัดการศกึษา จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางสมรรถนะครผููชวยสูการเปนครูมอือาชีพ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

             2.1 เพ่ือใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวยมีความรู สามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

             2.2 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีจิต

วิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม และจริยธรรม   

3. เปาหมาย 

            - เชิงผลผลิต (Output) 

              ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 ที่บรรจุและแตงต้ังเขารับราชการ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564        

ถึงเดือน เมษายน 2565 ทุกคน มีความรูในการปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
            - เชิงผลลัพธ (Outcome) 

              ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย สามารถปฏิบัติงานไดอยาง 

มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนคร ูมีคณุธรรมและจริยธรรม  

            - ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  

               1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยทุกคน สามารถ 

ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

               2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวยทุกคน มีคุณภาพ            

มีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรมและจริยธรรม 

           - กลุมเปาหมาย/ผูไดรบัผลประโยชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตําแหนง

ครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 ที่บรรจุและแตงต้ังเขารับ

ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564  

ถึงเดือน เมษายน 2565  ทุกคน 

4.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

             4.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย สามารถปฏิบัติหนาที่  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

             4.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย มีคุณภาพ มีคุณธรรม

และจริธรรม 

 
 

    27 



5.  สถานที่ดําเนนิการ 

    กิจกรรมที่ 1  ณ  หองประชุมขุนกระทิง 1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษา      

ชุมพร เขต 1 

    กิจกรรมที่ 2  ณ สถานที่กลุมเปาหมายเขาพัฒนาตนเอง (สถานที่ตามความเหมาะสม) 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ    

    กิจกรรมที ่1      เดือน   เมษายน - มิถุนายน  2565 

    กิจกรรมที ่2      เดือน   เมษายน - มิถุนายน  2565  

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน 51,200 บาท (เงินหาหมื่นหน่ึงพันสองรอยบาทถวน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  กิจกรรม 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2525 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะ

ครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

  

          

    

      

51,050 

  

  

  

       

51,050 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาตนเอง

ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรบั

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู

ผูชวย 

  

  

              

150 

           

150 

รวม     51,050 150  51,200 
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ   จํานวน  51,200 บาท  (เงินหาหมื่นหน่ึงพันสองรอยบาทถวน)         

    (ขอถั่วจายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม/วธีิดาํเนินงาน จาํนวน 

(คน) 
ราคา/

หน่วย 
จาํนวน 

(วัน/มือ้) 
รวม 

 กจิกรรมที่ 1  การประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิารเสริมสร้างสมรรถนะครู

ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.1 ประชุมคณะกรรมการและวางแผน  
       - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
1.2 จัดประชุมเชงิปฏิบัตกิาร 
       - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
       - ค่าอาหารกลางวัน 
       - ค่าตอบแทนวทิยากร 
       - ค่าพาหนะ (ตามที่จ่ายจริง) 
       - ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 
       - ค่าวัสดุ 
       - ค่าจัดทาํรายงานผลโครงการ 

    
   
  
  
    10 คน 
  
   130 คน 
   130 คน 
     13 คน 
     10 คน 
  
  
      1 เลม่ 

      
  
  
  
   35 บาท 
  
      35/มือ้ 
    120/มือ้ 
  600/คน 
     
   120/เลม่ 
  
 150/เลม่ 

  
    
  
  
           1 มือ้ 
  
   1 วนั/2 มือ้ 
   1 วนั/1 มือ้ 
        13 ชม. 
          1 วนั 
       100 เลม่ 
        
           1 เลม่ 

   
                
  
                                            

                    350 
  
                 9,100  
               15,600  
                 7,800     
                 3,000   
               12,000  
                 3,050  
                 150      

กจิกรรมที่ 2  การพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมสาํหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา ตาํแหน่ง        

ครูผู้ช่วย 
          - ค่าจัดทาํรายงานผลโครงการ 

  
    
  
      1 เลม่ 

   
          
  
  150/เลม่ 

  
  
  
        1  เลม่       

         
     
  
                   150        

                          รวม                      51,200  
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาชุมพร  เขต 1  

ที่ 98 /2565 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการโครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

               ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1  จะดําเนินการโครงการ

เสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

ณ หองประชุมขุนกระทิง 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

               เพ่ือใหการดําเนินการโครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงแตงต้ังบุคคลเปนคณะกรรมการ

ดําเนินการ ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ   มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก ตลอดจน

แกปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่วางไว 

ประกอบดวย 

 1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1       ประธานกรรมการ 

 1.2 นางกันยมาส  ชูจีน     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 

                                  ประถมศึกษาชุมพร เขต 1   

 1.3 นายวิมาน ดีทองหลาง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการ 

                                   ประถมศึกษาชุมพร เขต 1                         

 1.4 นายเลอศักด์ิ รัชณาการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการ 

                                   ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 1.5 นางวรมาศ ศรีประจันต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

                                   ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
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2. คณะกรรมการฝายดําเนนิการ   มีหนาที่ วางแผน กําหนดขั้นตอน กระบวนการดําเนินการ

โครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดทําคาํ

กลาวรายงาน คํากลาวเปด จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน และติดตอ

ประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย  

2.1 นางกันยมาส ชูจีน         รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 

                                   ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

2.2 นางวรมาศ ศรีประจันต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 

                                  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3 นางนันทนภัส เกียรติมาพรศักด์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ             กรรมการ                           

                                  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศกึษาทางไกลฯ  

2.4 นางอรัญญา  ทองดี      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                       กรรมการ           

2.5 น.ส.ศรีอาภรณ สุวรรณวงศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                              กรรมการ 

2.6 นางขวัญศิริ  กองชาง    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                      กรรมการ 

2.7 นางสาวจารยี จันทศรี    ลูกจางช่ัวคราว สพป.ชพ.๑                                      กรรมการ 

2.8 นางวัลลา  ชุมมาก       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                 กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการรับรายงานตัว  มีหนาที่ รับรายงานตัว แจกเอกสาร และติดตอประสานงานใน

สวนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย  

3.1 นางอรัญญา ทองดี        นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                       ประธานกรรมการ 

3.2 นางจันทรญา บุญจํานงค นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ                                 กรรมการ 

3.3 น.ส.ชาลิดา บัวสุวรรณ   ลูกจางช่ัวคราว สพป.ชพ.1                                       กรรมการ 

3.4 น.ส.อัญจิมา เสาวรส      นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ   มีหนาที่ดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทนวิทยากร 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ คาจัดทําเอกสารการอบรม เงินยืมราชการ

และตรวจสอบเอกสารลางหน้ี ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามถูกตองตามระเบียบของทางราชการ   

ประกอบดวย  

4.1 นางวราณี  เดชค้ํา        ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ประธานกรรมการ 

4.2 นางขนิษฐา  อิสรภาค    นักวิชาการเงินและพัสดุชํานาญการ                            กรรมการ 

4.3 น.ส.ฐิติรัตน บวงราบ     ลูกจางช่ัวคราว สพป.ชพ.1                                  กรรมการ 

4.4 นางพิชา  บุญสิทธ        นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ           กรรมการและเลขานุการ 
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5. คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่ วางแผน ประสาน จัดหา ตรวจเช็ค ดูแล      

และควบคุมสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินการตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบดวย 

5.1 นางนันทนภัส เกียรติมาพรศักด์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ประธานกรรมการ                           

                                      ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ     

 5.2 นายอนวัฒน  นวลขนาย  เจาหนาที่คอมพิวเตอร                      กรรมการ 

 5.3 นางขวัญศิริ  กองชาง      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 6. คณะกรรมการฝายพิธกีรดําเนนิการประชุมเชงิปฏิบัติฯ  มีหนาที่ ปฏิบัติหนาที่พิธีกรตลอด       

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

6.1 นางชมัยพร  รัตนพรหม    ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม                    ประธานกรรมการ 

                                     และประเมินผลการจัดการศกึษา 

6.2 นายยุทธนา  มรกต         ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                               กรรมการ 

6.3 นางสาวอภิตา เกียงสุภา    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ   
7. คณะกรรมการฝายประชาสมัพนัธ    มีหนาที่จัดทําปายตอนรับคณะวิทยากรและผูเขารวม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ บันทึกภาพตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  จัดทําภาพขาว และเสนอ 

ขาวสาร ผานทางเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 ประกอบดวย 

7.1 นางวิภารัตน  กวาวหน่ึง     ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ                      ประธานกรรมการ 

7.2 นางสาวจิดาภา ประสารวุฒิ ลูกจางช่ัวคราว สพป.ชพ.๑                      กรรมการ 

7.3 นางนิตา  คุณวุฒิ             นักประชาสัมพันธชํานาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะวิทยากร  ประกอบดวย  

8.1 นายศักด์ิสิทธ์ิ แรทอง   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 
8.2 นายวิมาน ดีทองหลาง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

8.3 นายเลอศักด์ิ รัชณาการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1  

8.4 นางกันยมาส  ชูจีน      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1    

8.5 นางชมัยพร รัตนพรหม  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

8.6 น.ส.อภิตา เกียงสุภา     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

8.7 นางศิวัชญา  สระโร      นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
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9. คณะกรรมการฝายสถานที ่ มีหนาที่จัดสถานที่สําหรับผูที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย 

9.1 นายสุชาติ  ขวัญสมคิด      นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ             ประธานกรรมการ 

9.2 นายวีระ  ขนัทเสน           ชางไม                                           กรรมการ 

9.3 นายสุรพงษ  นารัตฐา        ชางปูน                        กรรมการ 

9.4 นายสุนันท  สนานพร        ชางไม                        กรรมการ 

9.5 นายภิญโญ  นารัตฐา         พนักงานรักษาความปลอดภัย                      กรรมการ 

9.6 นายอานนท  อักษรเกตุ      พนักงานรักษาความปลอดภัย                      กรรมการ 

9.7 นายสมพร  วัฒน่ิม            ชางไม                                       

.032154  กรรมการและเลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝายประเมินผลการดําเนนิงาน มีหนาที่จัดทําแบบสอบถาม รวบรวม 

ประเมินผลและรายงานโครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมอือาชีพ ปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ประกอบดวย 

10.1 นางวรมาศ ศรีประจันต    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 

                                      ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  

10.2 นางอรัญญา  ทองดี         นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                             กรรมการ  

10.3 นางขวัญศิริ กองชาง        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                 กรรมการ  

10.4 นายอนวัฒน  นวลขนาย    เจาหนาที่คอมพิวเตอร                       กรรมการ 

10.5 นางวัลลา  ชุมมาก           นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ           กรรมการและเลขานุการ                   

            ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ังตามคําสั่งน้ี ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปดวย

ความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคเกิดประโยชนและผลดีตอราชการ  หากเกิดปญหา 

อุปสรรค ระหวางปฏิบัติหนาที่ใหปรึกษาประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

                         ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

                                     สั่ง ณ วันที่  29 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 

   

 

 

                                                  (นายศักด์ิสิทธ์ิ  แรทอง) 

       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการประชุมเชงิปฏิบัติการเสรมิสรางสมรรถนะ 

ครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

  

 

ณ หองประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

                     วันศุกรที่  6  พฤษภาคม พ.ศ. 2565   ต้ังแตเวลา  08.30 - 16.30 น. 

  
  
  
ตอนที่ 1     ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 1. เพศ      �   ชาย             �    หญิง  

 2. ระดับการศึกษา   �   ตํ่ากวาปริญญาตร ี  

                          �   ปริญญาตรี  

                          �   ปริญญาโท   

                          �   ปริญญาเอก  
3. ช่ือผูตอบแบบสอบถาม...................................................................................................... 

4. ตําแหนง............................................................................................................................ 

5. โรงเรียน.............................................................................................................................. 
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รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับปรุ

ง 

ด้านที่ 1  ความพงึพอใจในกจิกรรม 

1. หวัข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

ประชุมเชงิปฏบิัตกิารเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การ

เป็นครูมืออาชีพ  

          

2. ภาพรวมระยะเวลาของการประชุมเชิงปฏบิัตกิาร

เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
          

3. เนือ้หาสาระในการประชุมเชงิปฏบิัตกิารเสริมสร้าง

สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
          

ด้านที่ 2  การอาํนวยความสะดวก 

4. โสตทศันูปกรณ์           
5. เจ้าหน้าที่อาํนวยความสะดวก           

6. อาหาร เคร่ืองดื่ม และอาหารกลางวัน            

7. สถานที่ในการจดัประชุมเชงิปฏบิัตกิาร           

ด้านที่ 3  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชงิปฏบิัตกิารเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็น   

             ครูมืออาชีพ 

8. ท่านได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาในการเข้าร่วม

ประชุมเชงิปฏบิัตกิารเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ 

การเป็นครูมืออาชีพ 

          

9 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ที่ได้รับในครัง้นี ้

ไปใช้ในการปฏบิัตงิานได้ 
          

10. ระยะเวลาในการจดัประชุมเชิงปฏบิัตกิารเสริมสร้าง

สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สอดคล้องกับ

เนือ้หา 

          

ด้านที่ 4 วทิยากร           

11. ความรอบรู้ในเนือ้หาของวทิยากร           

12. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้           

13. ความเหมาะสมของวทิยากรในภาพรวม           

                 

                   2 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
คําชี้แจง    ใหทานตอบแบบประเมินความพึงพอใจใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

               เพียงคําตอบเดียว 
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                 3 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม    

                  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่เปนประโยชนจากการเขารวมประชุม 

เชิงปฏิบัติการ เสริมสรางสมรรถนะครผููชวยสูการเปนครูมอือาชีพ ประจําป พ.ศ.2565 

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

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   รายช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิารเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชมุขนุกระทิง 1  

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

 
ที่ ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 

1 น.ส.เบญริสา  ทองมี ครูผู้ช่วย บ้านบางหลง 

2 น.ส.อรวรา  พิณวานิช ครูผู้ช่วย บ้านบางหลง 

3 น.ส.ชไมพร  จนัทร ครูผู้ช่วย บ้านบางหลง 

4 น.ส.เจนจิรา  แซแ่ต้ ครูผู้ช่วย บ้านท่าไม้ลาย 

5 น.ส.อินทร์ธิดา  สขุแก้ว ครูผู้ช่วย วดัหวักรูด 

6 น.ส.ฐานิยา  อินทรัตนพล ครูผู้ช่วย วดัทุ่งคา 

7 น.ส.นฐัลดา  ออ่นทุง่นา ครูผู้ช่วย วดัคขูดุ 

8 น.ส.ญาณิกา  ขนุภกัดี ครูผู้ช่วย บ้านคลองสบู 

9 น.ส.ศริิขวญั  เทศงาม ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยา 66 

10 น.ส.ณฐักานต์  เอือ้อนนัต์กลุ ครูผู้ช่วย บ้านปากนํา้ฯ 

11 นายศภุกร  บศุปพงค์ ครูผู้ช่วย ชมุชนบ้านนาชะองั 

12 น.ส.สมปฤดี  เสนเดช ครูผู้ช่วย ชมุชนบ้านนาชะองั 

13 นายกิตตศิกัดิ ์ มิระสงิห์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองเนียน 

14 นายฤทธิเกียรต ิสวุรรณฤทธ์ิ ครูผู้ช่วย บ้านหนองเนียน 

15 น.ส.วรรณสนีิ  ไชยฉิม ครูผู้ช่วย วดัดอนทรายแก้ว 

16 นายสนุยัดี  อรุณรัตน์ ครูผู้ช่วย บ้านหาดทรายรี 

17 น.ส.ณฏัฐิกา  ย้วนบญุหลมิ ครูผู้ช่วย บ้านช่องไทรราษฎร์พฒันา 

18 น.ส.ชนิสรา  ขนัทอง ครูผู้ช่วย บ้านช่องไทรราษฎร์พฒันา 

 

19 น.ส.วลยัรัตน์  กลุทศันศลิป์ ครูผู้ช่วย วดัหาดทรายแก้ว 
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ที่ ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง โรงเรียน หมาย

เหตุ 

20 น.ส.ธมลวรรณ  เดชเหมือน ครูผู้ช่วย วดัหาดทรายแก้ว 

21 นายวชัรพงษ์  วงษ์ประเสริฐ ครูผู้ช่วย วดัหาดทรายแก้ว 

22 น.ส.กานต์พชิชา  บวรธนสาร ครูผู้ช่วย บ้านเขาชนัโต๊ะ 

23 น.ส.ณิฌาณ์  พลเย่ียม ครูผู้ช่วย บ้านนาแซะ 

24 นายฐานิสรณ์  สขุทอง ครูผู้ช่วย บ้านนาแซะ 

25 น.ส.รัชดาพร  บวัทองผดุ ครูผู้ช่วย อนบุาลชมุพร 

26 น.ส.จนัทร์ทิวา  น้อยมา ครูผู้ช่วย บ้านเขาบอ่ 

27 น.ส.นรูอาซีกิน  ยโูซ๊ะ ครูผู้ช่วย บ้านในห้วย 

28 น.ส.พณิดา  เพชรศกัดิส์งู ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งมะขาม 

29 น.ส.ธญัยพร  นาคกลอ่ม ครูผู้ช่วย วดับางลกึ 

30 นายนิตนิยั  นิศรี ครูผู้ช่วย บ้านบางคอย 

31 น.ส.สดุารัตน์  บญุถดั ครูผู้ช่วย ประชานิคม 4 

32 น.ส.ขวญัจีรา  วิทยาพร ครูผู้ช่วย ประชานิคม 4 

33 น.ส.รัชนีกร  หนอูไุร ครูผู้ช่วย ชมุชนบ้านคริุงฯ 

34 น.ส.กอบกลุ  ขวญัสขุ ครูผู้ช่วย บ้านนํา้เย็น 

35 น.ส.นฤมล  คงกะพนัธ์ ครูผู้ช่วย บ้านนํา้เย็น 

36 น.ส.ณฐัฐิณี  ตณัฑวิบลูย์ ครูผู้ช่วย บ้านละม ุ

37 น.ส.กนกวรรณ  ทองมาก ครูผู้ช่วย บ้านละม ุ

38 นายณฐิัวฒุิ  มาน้อย ครูผู้ช่วย ประชานิคม 2 
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39 น.ส.สริิกญัญา  สโุพธ์ิ ครูผู้ช่วย อนบุาลท่าแซะ 

40 น.ส.อาริยา  กลีบสมทุร ครูผู้ช่วย อนบุาลท่าแซะ 

41 น.ส.ชลธิชา  สขุประวิทย์ ครูผู้ช่วย บ้านร้านตดัผม 

42 น.ส.จฑุามาศ  จนัทร์สน ครูผู้ช่วย บ้านร้านตดัผม 

43 น.ส.กรรณิการ์  เก็บไว้ ครูผู้ช่วย บ้านทรายขาว 

44 น.ส.ศริิลกัษณ์  หวานหวนิ ครูผู้ช่วย บ้านทรายขาว 

45 น.ส.ชนกนนัท์  สวา่งฟ้า ครูผู้ช่วย บ้านบางไม้แก้วฯ 

46 นายชโนดม  ไชยบณั ครูผู้ช่วย บ้านบางไม้แก้วฯ 

47 น.ส.คณาพร  อินทร์เทพ ครูผู้ช่วย บ้านบางไม้แก้วฯ 

48 น.ส.พรชนก  เกษมสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย บ้านบางไม้แก้วฯ 

49 นายทนงศกัดิ ์ กําลงัดี ครูผู้ช่วย บ้านบางไม้แก้วฯ 

50 ส.อ.ภาณพุงษ์  แพรักษา ครูผู้ช่วย บ้านบางไม้แก้วฯ 

51 นายวษิณ ุ สวุรรณคีรี ครูผู้ช่วย บ้านดอนเค่ียม 

52 น.ส.ณฐัสมิา  ขบัสรา ครูผู้ช่วย บ้านดอนเค่ียม 

53 นายศริสทิธ์ิ  กลบัอยู ่ ครูผู้ช่วย บ้านธรรมเจริญ 

54 น.ส.สรัุสสา  เข็มทอง ครูผู้ช่วย บ้านธรรมเจริญ 

55 น.ส.ศริิรัศมิ์  ทะนกุ ครูผู้ช่วย บ้านงาช้าง 

56 น.ส.อรุณี  ด้วงเผือก ครูผู้ช่วย บ้านกลาง 

57 น.ส.วภิารัตน์  ยอแสง ครูผู้ช่วย บ้านใหมส่มบรูณ์ 
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58 นางสาวสจิุตรา สายณัห์ ครูผู้ช่วย บ้านเนินทอง 

59 น.ส.เสาวลกัษณ์  สขุออ่น ครูผู้ช่วย บ้านพรุตะเคียน 

60 น.ส.ฐิตยิา  พรมบงัเกิด ครูผู้ช่วย บ้านหาดใน 

61 น.ส.เพ็ญนิภา  ปากจัน่ ครูผู้ช่วย บ้านหาดใน 

62 น.ส.ฐิตพิร  มีสต ิ ครูผู้ช่วย บ้านรับอ่ 

63 น.ส.จิตรสภุา นาคธรณิศวร์ ครูผู้ช่วย บ้านรับร่อ 

64 น.ส.ลลติา  โชครักษ์ ครูผู้ช่วย บ้านหาดส้มแป้น 

65 นายวฒุิภทัธ์ ประทบักอง ครูผู้ช่วย บ้านใหมพ่ฒันา 

66 น.ส.ธญัทิพย์ จนัทร์เพ็ง ครูผู้ช่วย บ้านเขาพาง 

67 น.ส.สริิกร  ศรีโมรา ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยา 77 

68 นายนนทกิจ  วิสทุธิชานนท์ ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยา 77 

69 น.ส.วลิยัวรรณ  ไกรวิลาศ ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยา 76 

70 น.ส.วรรณนิศา  ทองทมุ ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยา 76 

71 น.ส.จฑุามาศ  เต่ียวสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยา 76 

72 น.ส.นทัธมน  ศรีโท ครูผู้ช่วย บ้านดอนตะเคียน 

73 น.ส.อริศรา  ชสูกลุ ครูผู้ช่วย ชมุชนบ้านทเุลทรัพย์ 

74 น.ส.หทยัรัตน์  ชิตรัถถา ครูผู้ช่วย บ้านคอกม้า 

75 น.ส.สนัศนีย์  ธารสวุรรณ์ ครูผู้ช่วย บ้านคอกม้า 

76 น.ส.ดารุณี  นุ้ยแก้ว ครูผู้ช่วย อนบุาลบ้านเนินสําลี 
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77 นายกฤษณพล  ลือชยั ครูผู้ช่วย บ้านปากคลอง 

78 น.ส.เรวดี  ดา่นกลุชยั ครูผู้ช่วย บ้านปากคลอง 

79 น.ส.ชมยัพร  ลําทอง ครูผู้ช่วย บ้านปากคลอง 

80 วา่ท่ีร.ต.หญิงกิตติยา จรินน้อย ครูผู้ช่วย วดับางแหวน 

81 นายจิรเมธ  กลมเกลีย้ง ครูผู้ช่วย บ้านวงัช้าง 

82 น.ส.วลยัพร  ยมขวญัเมือง ครูผู้ช่วย บ้านวงัช้าง 

83 น.ส.ขวญัฤทยั  พรหมจรรย์ ครูผู้ช่วย บ้านวงัช้าง 

84 น.ส.สายทิพย์  สมกําลงั ครูผู้ช่วย ชมุชนมาบอํามฤต 

85 น.ส.ณฐัสมิา  จําช ู ครูผู้ช่วย ชมุชนมาบอํามฤต 

86 น.ส.มณฑิศา  โพธ์ิงาม ครูผู้ช่วย บ้านชมุโค 

87 น.ส.นิรมล  รัตนแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านถํา้ธง 

88 นายธวชัชยั  บญุมาเกิด ครูผู้ช่วย บ้านถํา้ธง 

89 น.ส.พรทิพย์  ทิมแท้ ครูผู้ช่วย วดับางแหวน 

90 น.ส.สนิุสา  ใยนิรัตน์ ครูผู้ช่วย วดับางแหวน 

91 น.ส.ปิยรัตน์  พลูเกิด ครูผู้ช่วย บ้านสะพลีฯ 

92 นายศริิวฒัน์  กองคลงั ครูผู้ช่วย อนบุาลปะทิวฯ 
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                               คณะทํางาน 
 

         ที่ปรึกษา 
         1. นายศักด์ิสิทธ์ิ  แรทอง  

            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

         2. นายวิมาน  ดีทองหลาง   

             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

         3. นางกันยมาส  ชูจีน   

             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

         4. นายเลอศักด์ิ  รัชณาการ 

             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 

       

       คณะทํางาน 

        1. นางวรมาศ  ศรีประจันต    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  

        2. นางวัลลา  ชุมมาก    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

        3. นางอรัญญา  ทองดี    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

 

     

       พิมพ/รูปเลม 

        นางวัลลา  ชุมมาก    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

        นางอรัญญา  ทองดี    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
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กลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 
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