
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
ท่ี     พิเศษ/ 2564 ...                                วันที่    6    เดือน   มิถุนายน      พ.ศ. 2564    
เร่ือง  ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ  
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)   

 ข้าพเจ้า  นางสถาพร  บุญช่วย  ผู ้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู ่มืออาชีพ โครงการนี้
ดำเนินการ วันที่  22  มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม  2565  โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆและนำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม สัมมนา
และพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำส่ิงท่ีได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ ประกอบด้วยกิจกรรม 
ดังนี้ 

 1. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ  หลักการและเหตุผล 
 2. ดำเนินการตามข้ันตอน  PDCA  
 3. ประเมินโครงการ/สรุปผลการดำเนินงาน    

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

                                …………………………………….       
      (นางสถาพร  บุญช่วย) 

                        ผู้รับผิดชอบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความคิดเห็นของ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………ทราบ ตามคำส่ังป้องกันโรคโควิด 2019……… 
……………………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ…………………………………….………..…… 
              (นางสาวกัญชพร  บุญชัย) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  
                   (บ้านเนินสันติ) 
  

ความคิดเห็นของ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
……..ทราบ ตามคำส่ังป้องกันโรคโควิด 2019…………. 
……………………………………………………………………………. 
 
ลงช่ือ……………………………..…….…….………………… 
                (นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 

 

 

 



                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
ท่ี  .... พิเศษ/ 2564....                                วันที่    31   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565    
เร่ือง  รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ

 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)   
 

ข้าพเจ้า  นางสถาพร  บุญช่วย  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ 
โครงการนี้ดำเนินการ วันท่ี  22  มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม  2565  โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆและนำส่ิงท่ีได้รับมา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 2. เพือ่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 
สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำส่ิงท่ีได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ บัดนี้  
การจัดทำโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
   
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
                                        …………………………………….       
       (นางสถาพร  บุญช่วย)  
                                                                      ผู้รับผิดชอบ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความคิดเห็นของ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………… 
……ทราบ ตามคำส่ังป้องกันโรคโควิด 2019……… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
ลงช่ือ…………………………………….………..…… 
              (นางสาวกัญชพร  บุญชัย) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  
                   (บ้านเนินสันติ) 
  

ความคิดเห็นของ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………… 
……….…ทราบ ตามคำส่ังป้องกันโรคโควิด 2019……… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
ลงช่ือ……………………………..…….…….………………… 
                (นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 

 

 

 



                                        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)  ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
ท่ี  .... พิเศษ/ 2564....                                วันท่ี   18   เดือน  มิถุนายน      พ.ศ. 2564    
เรื่อง  ขออนุญาตดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ

 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ)   

 ข้าพเจ้า  นางสถาพร  บุญช่วย  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ  
โครงการนี้ดำเนินการ วันท่ี  22  มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม  2565 โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆและนำส่ิงท่ีได้รับมา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 2. เพือ่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 
สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำส่ิงท่ีได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ รายละเอียด
โครงการท่ีแนบมาพร้อมนี้  
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

                                        …………………………………….       
       (นางสถาพร  บุญช่วย) 
                                                                      ผู้รับผิดชอบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความคิดเห็นของ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………… 
………ทราบ ตามคำส่ังป้องกันโรคโควิด 2019……… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
ลงช่ือ…………………………………….………..…… 
              (นางสาวกัญชพร  บุญชัย) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  
                   (บ้านเนินสันติ) 
  

ความคิดเห็นของ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………… 
………ทราบ ตามคำส่ังป้องกันโรคโควิด 2019………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
ลงช่ือ……………………………..…….…….………………… 
                (นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

********** 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม    โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ 
                                  
2. แผนงาน                    บริหารงานบุคคล 

3. มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

4. มาตรฐานสถานศึกษา    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ประเด็นพิจารณาท่ี  4 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสถาพร  บุญช่วย และคณะทำงาน 
6.  วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงาน
อื่นๆและนำส่ิงท่ีได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 
   6.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำส่ิงท่ีได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้   

7.  เป้าหมาย 
     7.1  เชิงปริมาณ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 46 คน ได้รับการพัฒนา ในปีการศึกษา 2564 
  7.2. เชิงคุณภาพ  

  1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงาน
อื่นๆและนำส่ิงท่ีได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 

2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำส่ิงท่ีได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ 

3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC สามารถ
พัฒนาวิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC ได้ 
8.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ....3.....  
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี ้

            กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาดูงาน *** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019    
  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมอบรม สัมมนาพัฒนาวิชาชีพ 

  กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  

  
 



 
 

10.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน ได้มีหนว่ยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพรเขต 1  
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. เครือข่ายสถานศึกษา  ท่าแซะ  2  

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เคร่ืองวัดผลประเมินผล 

1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาดงูาน
ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื ่นๆ
แ ละ น ำส ิ ่ ง ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ม าพ ัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 

- การประเมิน - แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 
สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และนำส่ิงท่ีได้รับมา
ปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ 

- การรายงานผลการปฏิบัติงาน  - รายงานผลการศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ 

- รายงานผลการอบรม สัมมนา
และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการ PLC สามารถพัฒนา
วิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โดยใช้กระบวนการ PLC ได้ 

- การรายงานผลการทำกิจกรรม 
PLC  
 

- บันทึกการประชุมการ
ดำเนินการกิจกรรม PLC  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานำส่ิงท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานำสิ่งที่ได้รับจากการอบรม สัมมนาและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ PLC และสามารถทำกิจกรรม 
PLC ได้ 

13. คณะกรรมการโครงการ 

1. นางปาริยา  สมศรี 
2. นางสาวปัทติมา  ปรีชา 
3. นางวันเพญ็   ศรีสุวรรณ  
4. นางสถาพร   บุญช่วย 

 
14.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  โครงการพฒันาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ  มีข้อพิจารณาในการ
ดำเนินงาน  ดังนี ้
 

1. จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
      บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานดีขึ้นปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณมีจำกัด  ต้องจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
- ช่วงสถานการณ์โควิด 2019  มีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม  
- โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ ควรจะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี  เพื่อเปล่ียน
บรรยากาศ 

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

               (นางสถาพร  บุญช่วย) 
             ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 



 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


