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โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ความส าคัญและความเป็นมา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 
2546   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ. 2560  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
   1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้
สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ  และหน่วยงำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

        3. ประสำนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        4.  ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        5.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

                  6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                  7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                  8. ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำรและสถำบัน
อ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                  9. ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัย  และพัฒนำกำรศึกษำใน  เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ   
                 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนขอองคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
                11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐ   ภำคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ  หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้มอบหมำย 
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    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  พัฒนำบุคลำกรทุกต ำแหน่ง  ทุกสำยงำน  มำโดยตลอด  และได้ก ำหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ไว้  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vission) “องค์กรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่ควำมเป็นเลิศ” 
พันธกิจ  (Mission) 
                      1.  ส่งเสริมสนับสนุนสร้ำงโอกำสกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค 

         2.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ 

3.  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ 
4.  สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
5.  พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 

          กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    ได้ก ำหนดไว้ในพันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  

          ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  ถือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อน  
สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคุณภำพ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 4  ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มนี้      จึงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำน  พร้อมทั้งเป็นกำรสร้ำงขวัญ  ก ำลังใจและแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็ม
ก ำลังควำมสำมำรถ  ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   
                1.  เพ่ือพัฒนำศักยภำพเชิงวิชำกำรและวิชำชีพลูกจ้ำงชั่วครำวและลูกจ้ำงประจ ำให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
                2.  เพ่ือพัฒนำลูกจ้ำงให้สำมำรถพัฒนำตนเอง  น ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน  กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและนอกห้องเรียน 
                3.  สร้ำงขวัญ  ก ำลังใจ  แรงจูงใจให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เต็มควำมสำมำรถ 
                4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ของลูกจ้ำงชั่วครำวและลูกจ้ำงประจ ำใน
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ลูกจ้ำงได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีควำมพร้อมและน ำควำมรู้

ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 

2. สถำนศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  มีทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ  
ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  

วิธีด าเนินการโครงการ 

      กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่   เขต 4    ได้จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในสังกัดทุกต ำแหน่ง  ทุกระดับ  ทั้งใน
ระดับสถำนศึกษำ  และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ทั้งนี้  เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรพัฒนำงำน  พัฒนำตนเองตำมนโยบำยของรัฐบำล  ในยุคดิจิทัล  ทั้งยังส่งเสริมกำรใช้งบประมำณ
ประจ ำปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ  ทั้งระดับชำติ  ระดับเขตพ้ืนที่  และระดับสถำนศึกษำ 
      ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้จัดท ำ โครงกำร
พัฒนำศักยภำพลูกจ้ำง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4    โดยกำรจัดประชุม
อบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน  ระหว่ำงวันที่  13-14  กันยำยน  2562  ณ  โรงเรียนบ้ำนจ้อง  อ.แม่สำย  
จ.เชียงรำย  และอบรมสัมมนำ  ณ  ห้องประชุมโรงแรมบ้ำนน้ ำรีสอร์ท  อ.แม่สำย  จ.เชียงรำย  
งบประมำณด ำเนินกำรทั้งสิ้น  191,560  บำท  มีขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  เสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณด ำเนินกำร
ต่อคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ขั้นตอนที่  2  ปรับปรุงแผนงำน/โครงกำร  ตำมที่คณะกรรมกำรระดับเขตพิจำรณำ 
  ขั้นตอนที่  3  เสนอแผนงำน/โครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เพ่ือ
อนุมัติงบประมำณด ำเนินกำร 
  ขั้นตอนที่  4  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
  ขั้นตอนที่  5  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรเพ่ือก ำหนดวัน  เวลำ  สถำนที่
ศึกษำดูงำน  กำรเดินทำง  ควำมปลอดภัย 
  ขั้นตอนที่  6  แจ้งผู้บริหำรโรงเรียนอนุญำตให้ลูกจ้ำงเข้ำร่วมโครงกำรตำมวัน  เวลำ   
ที่ก ำหนด 
  ขั้นตอนที่ 7  แจ้งประสำนโรงเรียนที่จะไปศึกษำดูงำน  สถำนที่พัก  สถำนที่ประชุมสัมมนำ  
ประสำนพำหนะกำรเดินทำง 
  ขั้นตอนที่  8  จัดท ำแบบสอบถำม  เพ่ือประเมินผลโครงกำรหลังเสร็จสิ้นโครงกำร 
  ขั้นตอนที่  9  น ำแบบสอบถำมให้คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำไปใช้ 
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   ขั้นตอนที่10 จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4   

  ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพลูกจ้ำง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ผู้บริหำรกำรศึกษำ  บุคลำกร  และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ้อง  อ.แม่สำย  
จ.เชียงรำย ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ให้เข้ำศึกษำดูงำน  ตลอดจนบรรยำยพิเศษให้ควำมรู้แก่ผู้เข้ำศึกษำดูงำน    
จนแผนงำน/โครงกำรของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนั กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ส ำเร็จลุล่วง  ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร   

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 4  ได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพลูกจ้ำง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 4  โดยควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 4  และได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น  ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  ซึ่งมุ่งเน้นให้ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำง
ชั่วครำวได้พัฒนำและเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้  และประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำฝึกฝนงำนในหน้ำที่ให้มีคุณภำพ
และน ำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ  ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันยุค
ดิจิทัล  ซ่ึงได้มีกำรพัฒนำทั้งควำมรู้  ฝีมือแรงงำนที่ทันสมัยตลอดเวลำ   
  ในกำรด ำเนินโครงกำรได้สรุปผลควำมพึงพอใจ  กำรเข้ำร่วมโครงกำรของลูกจ้ำงประจ ำ
และลูกจ้ำงชั่วครำว  จ ำนวน  53 คน   โดยน ำเสนอในรูปแบบตำรำง  ตั้งแต่ตำรำงที่ 1  ถึงตำรำงที่  7 ดังนี้ 

  ตาราง  1  แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวที่มี
ต่อโครงกำรพัฒนำศักยภำพลูกจ้ำง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ด้าน
อาคารสถานที่ 

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ  

5 4 3 2 1 

1.  ด้านอาคารสถานที ่      

1.1  สถำนที่จัดประชุมปฏิบัติกำรสะดวกสบำย 22.50% 62.50% 15.00% - - 

1.2  สถำนที่ศึกษำดูงำนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำน 12.50% 70.00% 17.50% - - 



1.3  สถำนที่ดูงำนก่อประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

20.00% 60.00% 20.00% - - 

1.4  สถำนที่ศึกษำดูงำนจุดประกำยในกำรสร้ำงงำน
ให้กับท่ำน 

12.50% 70.00% 17.50% - - 

เฉลี่ยรวม 16.88% 65.62% 17.50% - - 

จำกตำรำง  1  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนอำคำรสถำนที่ พบว่ำ  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  มีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำก    เฉลี่ยร้อยละ 65.62   ระดับปำนกลำง ร้อยละ 17.50   ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 16.88   
ตำมล ำดับ  รำยกำรประเมินที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุดได้แก่  สถำนที่ศึกษำดูงำนตรงกับควำมต้องกำรของ
ท่ำน   และสถำนที่ศึกษำดูงำนจุดประกำยในกำรสร้ำงงำนให้กับท่ำน 

ตาราง  2  แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวที่มีต่อโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพลูกจ้ำง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ด้านการด าเนินงาน   
การอ านวยความสะดวก  และการให้บริการ 

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.  ด้านการด าเนินงาน  การอ านวยความสะดวก  
และการให้บริการ 

     

2.1  กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร 15.00% 40.00% 35.00% - - 

2.2  ระยะเวลำในกำรจัดด ำเนินกำรโครงกำร 10.00% 62.80%  7.00% - - 

2.3  ชี้แจงเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนออกเดินทำง 25.00% 67.15% 7.5% - - 

2.4  ควำมสะดวก  ปลอดภัย  ของรถโดยสำรที่ใช้ใน
กำรเดินทำง 

27.50% 65.00% 12.00% - - 

2.5  กำรดูแลเอำใจใส่ของคณะเจ้ำหน้ำที่จำก สพป.
เชียงใหม่ เขต 4 

32.50% 55.00% 12.50% - - 

2.6  กำรให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำร  กำรช่วยเหลือ
ตลอดเวลำกำรประชุม 

30.00% 65.62% 7.50% - - 



เฉลี่ยรวม 23.33% 60.00% 17.08% - - 

จำกตำรำง 2 พบว่ำด้ำนกำรด ำเนินงำน  กำรอ ำนวยควำมสะดวก  และกำรให้บริกำร  มีผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ  ระดับมำกร้อยละ 60.00  ระดับมำกที่สุดร้อยละ 23.33  ระดับปำนกลำง  ร้อยละ 17.08  
รำยกำรประเมิน  พบว่ำ  มีควำมพึงพอใจระดับมำก  ในเรื่อง  กำรชี้แจงเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนออก
เดินทำง  ร้อยละ 67.15  กำรให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรร้อยละ 65.62  และควำมสะดวกปลอดภัยของรถ
โดยสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง  ร้อยละ 65.00  ตำมล ำดับ 

ตาราง 3   แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวที่มีต่อโครงกำร
โครงกำรพัฒนำศักยภำพลูกจ้ำง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4     
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/เนื้อหาสาระ    

 

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3.  ด้านผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/
เนื้อหาสาระ 

     

3.1  กำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 27.00% 65.62% 12.50% - - 

3.2  กำรพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถและวิสัยทัศน์ 32.50% 52.50% 15.00% - - 

3.3  กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 20.00% 75.00% 5.00% - - 

รวมเฉลี่ย 26.67% 62.50% 10.83% - - 
    
จำกตำรำง  3  พบว่ำด้ำนผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม/เนื้อหำสำระ  มีควำมพึงพอใจระดับมำก  
คิดเป็นร้อยละ 62.25  ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 26.67  ระดับปำนกลำง  ร้อยละ 10.83  รำยกำรประเมิน  
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจระดับมำก  ในเรื่องกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ  ร้อยละ 75.00%  กำรพัฒนำศักยภำพ
กำรปฏิบัติงำน  ร้อยละ  65.62%  และกำรพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถ  วิสัยทัศน์  ร้อยละ 52.50%  
ตำมล ำดับ      
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ตาราง 4   แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวที่มีต่อโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพลูกจ้ำง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ด้านการน าไปปรับใช้กับ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

    

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการน าไปปรับใช้กับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง      

4.1  กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับงำนในหน้ำที่ 20.00% 72.00% 7.5% - - 

4.2  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน 25.00% 67.15% 7.5% - - 

เฉลี่ยรวม 22.50% 70.00% 7.5%   
    
จำกตำรำง  4  พบว่ำ  กำรประเมินควำมพึงพอใจ  ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  ด้ำนกำรน ำไปปรับใช้กับวิชำชีพ
ที่เกี่ยวข้อง  ในระดับมำก ร้อยละ 70  และระดับมำกที่สุด  ร้อยละ  22.5  ระดับปำนกลำง  ร้อยละ 7.5  
รำยกำรประเมิน  พบว่ำ  กำรน ำควำมรู้  ไปประยุกต์ใช้กับงำนในหน้ำที่  ร้อยละ 72  และประโยชน์ที่ได้รับ
จำกกำรศึกษำดูงำนอยู่ในระดับมำก  ร้อยละ 67.50  ตำมล ำดับ 
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ตาราง 5  แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ของผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ  ในแต่ละด้ำน  รวม 4  ด้ำน  
และทุกรำยกำรประเมินรวม 15  รำยกำร  ดังนี้  
 

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ  

5 4 3 2 1 

1.  ด้านอาคารสถานที ่      

1.1  สถำนที่จัดประชุมปฏิบัติกำรสะดวกสบำย 22.50% 62.50% 15.00% - - 

1.2  สถำนที่ศึกษำดูงำนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำน 12.50% 70.00% 17.50% - - 

1.3  สถำนที่ดูงำนก่อประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

20.00% 60.00% 20.00% - - 

1.4  สถำนที่ศึกษำดูงำนจุดประกำยในกำรสร้ำงงำน
ให้กับท่ำน 

12.50% 70.00% 17.50% - - 

เฉลี่ยรวม 16.88% 65.62% 17.50% - - 

2.  ด้านการด าเนินงาน  การอ านวยความสะดวก  
และการให้บริการ 

     

2.1  กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร 15.00% 40.00% 35.00% - - 

2.2  ระยะเวลำในกำรจัดด ำเนินกำรโครงกำร 10.00% 62.80%  7.00% - - 

2.3  ชี้แจงเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนออกเดินทำง 25.00% 67.15% 7.5% - - 

2.4  ควำมสะดวก  ปลอดภัย  ของรถโดยสำรที่ใช้ใน
กำรเดินทำง 

27.50% 65.00% 12.00% - - 

2.5  กำรดูแลเอำใจใส่ของคณะเจ้ำหน้ำที่จำก สพป.
เชียงใหม่ เขต 4 

32.50% 55.00% 12.50% - - 

 



     9 

 

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ  

5 4 3 2 1 

2.6  กำรให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำร  กำรช่วยเหลือ
ตลอดเวลำกำรประชุม 

30.00% 65.62% 7.50% - - 

เฉลี่ยรวม 23.33% 60.00% 17.08% - - 

3.  ด้านผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/
เนื้อหาสาระ 

     

3.1  กำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 27.00% 65.62% 12.50% - - 

3.2  กำรพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถและวิสัยทัศน์ 32.50% 52.50% 15.00% - - 

3.3  กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 20.00% 75.00% 5.00% - - 

รวมเฉลี่ย 26.67% 62.50% 10.83% - - 

4. ด้านการน าไปปรับใช้กับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง      

4.1  กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับงำนในหน้ำที่ 20.00% 72.00% 7.5% - - 

4.2  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน 25.00% 67.15% 7.5% - - 

เฉลี่ยรวม 22.50% 70.00% 7.5%   
 
จำกตำรำง 5 พบว่ำ  กำรด ำเนินงำนโครงกำร  ผู้ประเมินมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำไปปรับใช้ในวิชำชีพ  
ระดับมำก  ร้อยละ 70  และด้ำนอำคำรสถำนที่  ร้อยละ 65.62 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรม/เนื้อหำสำระ  ร้อยละ  62.50   ด้ำนกำรด ำเนินงำน  และอ ำนวยควำมสะดวกและกำรให้บริกำร  
รอ้ยละ 60 ตำมล ำดับ  
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ตาราง 6  ด้านประโยชน์ที่ได้รับและน ามาปรับใช้ในโรงเรียนและส านักงาน 
 
ที ่ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 

สำมำรถน ำมำปรับภูมิทัศน์  กำรจัดกำรเรื่องควำมสะอำด  วิธีกำรจัดเก็บอุปกรณ์ต่ำงๆ  ที่
เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะดวกต่อกำรน ำมำใช้ 
ได้แนวคิดในกำรปฏิบัติงำน  ร่วมกับชุมชน  เพ่ือน ำมำพัฒนำสถำนศึกษำ 
ดีเป็นอย่ำงยิ่ง  สำมำรถน ำไปปรับปรุงและพัฒนำบริเวณโรงเรียนให้ดีขึ้น 
สร้ำงวิสัยทัศน์  และสร้ำงควำมคิดริเริ่มใหม่ๆ 
ได้รับควำมรู้  ประสบกำรณ์มำกจำกกำรดูงำน 
มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินชีวิต  กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  กำรปฏิบัติตนกำรบริหำร
จัดกำรเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
จะน ำมำพัฒนำงำนของตนในเรื่องควำมสะอำด  กำรจัดบริเวณโรงเรียน 
บำงอย่ำงน ำไปปรับใช้ในโรงเรียนได้ 
กำรจัดท ำป้ำยตำมหน้ำห้องต่ำงๆ  ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่  และรำคำถูกในท้องถิ่น 
ได้รับควำมสนุกสนำน  มีควำมสุข  มีควำมสำมัคคี  ได้แบ่งปันควำมรู้ซึ่งกันและกัน 
กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนขนำดเล็กที่มีงบประมำณน้อยแต่สำมำรถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่
ใช้แล้วและหำได้ในชุมชนท้องถิ่น 
 

 
จำกตำรำง 6  แสดงว่ำ  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ได้แสดงควำมคิดเห็นเป็นเชิงบวก  ต่อกำรน ำไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่  และเห็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ของตน  ตลอดจนเป็นกำรเติม
เต็มองค์ควำมรู้  ควำมคิด  ได้จำกกำรรับฟังกำรบรรยำยของผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำที่
ไปดูงำนเป็นอย่ำงดียิ่ง 
 
ตาราง 7  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ที ่ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เข้ำร่วมประชุม 
1 
2 
3 
4 

ขอให้มีโครงกำรพัฒนำลูกจ้ำงต่อเนื่องทุกปี 
ขอให้จัดอบรมและศึกษำดูงำนในภำคอ่ืนๆบ้ำงเพ่ือจะได้เห็นควำมแตกต่ำงของกำรพัฒนำ 
ขอให้จัดสรรงบประมำณเพ่ิมในกำรอบรมและศึกษำดูงำน 
ต้องกำรก ำลังคนช่วย 
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สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 4  ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่    
เขต 4  ให้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพลูกจ้ำง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 4  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงกำร  ดังนี้ 
          1.  เพ่ือพัฒนำศักยภำพเชิงวิชำกำรและวิชำชีพลูกจ้ำงชั่วครำวและลูกจ้ำงประจ ำให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
                   2.  เพ่ือพัฒนำลูกจ้ำงให้สำมำรถพัฒนำตนเอง  น ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน  กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและนอกห้องเรียน 
                   3.  สร้ำงขวัญ  ก ำลังใจ  แรงจูงใจให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เต็มควำมสำมำรถ 
                   4.  เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ของลูกจ้ำงชั่วครำวและ
ลูกจ้ำงประจ ำในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

  จำกกำรด ำเนินกำรมีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำ  ดังนี้   
                     ด้านอาคารสถานที่ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนอำคำรสถำนที่ พบว่ำ  ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร  มีควำมพึงพอใจในระดับมำก    เฉลี่ยร้อยละ 65.62   ระดับปำนกลำง ร้อยละ 17.50   ระดับ
มำกที่สุด ร้อยละ 16.88   ตำมล ำดับ  รำยกำรประเมินที่มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดได้แก่  สถำนที่ศึกษำดู
งำนตรงกับควำมต้องกำรของท่ำน   และสถำนที่ศึกษำดูงำนจุดประกำยในกำรสร้ำงงำนให้กับท่ำน 
   ด้านการด าเนนิงาน  การอ านวยความสะดวก  และการให้บริการ  พบว่ำ  มีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ  ระดับมำกร้อยละ 60.00  ระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 23.33  ระดับปำนกลำง  ร้อยละ 
17.08  รำยกำรประเมิน  พบว่ำ  มีควำมพึงพอใจระดับมำก  ในเรื่อง  กำรชี้แจงเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อน
ออกเดินทำง  ร้อยละ 67.15  กำรให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรร้อยละ 65.62  และควำมสะดวกปลอดภัยของ
รถโดยสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง  ร้อยละ 65.00  ตำมล ำดับ 
  ด้านผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/เนื้อหาสาระ พบว่ำ มีควำมพึงพอใจระดับ
มำก  คิดเป็นร้อยละ 62.25  ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 26.67  ระดับปำนกลำง  ร้อยละ 10.83  รำยกำร
ประเมิน  พบว่ำ มีควำมพึงพอใจระดับมำก  ในเรื่องกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ  ร้อยละ 75.00%  กำร
พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำน  ร้อยละ  65.62%  และกำรพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถ  วิสัยทัศน์   
ร้อยละ 52.50%  ตำมล ำดับ      
  ด้านการน าไปปรับใช้กับวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  พบว่ำ  กำรประเมินควำมพึงพอใจ  ของผู้
เข้ำรับกำรพัฒนำ  ในระดับมำก ร้อยละ 70  และระดับมำกท่ีสุด  ร้อยละ  22.5  ระดับปำนกลำง  ร้อยละ 
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7.5  รำยกำรประเมิน  พบว่ำ  กำรน ำควำมรู้  ไปประยุกต์ใช้กับงำนในหน้ำที่  ร้อยละ 72  และประโยชน์ที่
ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนอยู่ในระดับมำก  ร้อยละ 67.50  ตำมล ำดับ 

  จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ของผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ  ในแต่ละด้ำน  รวม 4  
ด้ำน  ได้แก่   ด้ำนอำคำรสถำนที่   ด้ำนกำรด ำเนินงำน  กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรให้บริกำร  ด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม/เนื้อหำสำระ  ด้ำนกำรน ำไปปรับใช้กับวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง  และทุก
รำยกำรประเมินรวม 15  รำยกำร  พบว่ำ  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ได้แสดงควำมคิดเห็นเป็นเชิงบวก  ต่อกำร
น ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่  และเห็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ของตน  
ตลอดจนเป็นกำรเติมเต็มองค์ควำมรู้  ควำมคิด  ได้จำกกำรรับฟังกำรบรรยำยของผู้บริหำรกำรศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีไปดูงำนเป็นอย่ำงดียิ่ง 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
1 .น ำควำมรู้จำกกำรดูงำนไปปฏิบัติที่โรงเรียนให้มีควำมสวยงำม  ร่มรื่น  มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.  ลูกจ้ำงมีขวัญ  ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3.  ได้รับควำมรู้  จำกกำรผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่มีรำคำประหยัด  หำวัสดุได้ในท้องถิ่น 
4.  ได้รับควำมรู้ที่ทันสมัย   
5.  ลูกจ้ำงมีเครือข่ำยที่จะช่วยเหลือกัน  แลกเปลี่ยนควำมรู้  ซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น 
6.  ได้รับประสบกำรณ์ตรง  น ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในงำนของตน 
7.  สำมำรถน ำมำปรับภูมิทัศน์  กำรจัดกำรเรื่องควำมสะอำด  วิธีกำรจัดเก็บอุปกรณ์ต่ำงๆ  ที่เป็นระเบียบ  
เรียบร้อย  สะดวกต่อกำรน ำมำใช้ 
8.  ได้รับควำมรู้หลำกหลำย  เช่น  กำรจัดมุมต่ำงๆเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  กำรท ำป้ำย  กำรจัดมุมเพ่ือเป็นมุม
พักผ่อนตำมจุดต่ำงๆ   
9.   กำรจัดท ำป้ำยตำมบริเวณต่ำงๆที่ใช้วัสดุเก่ำ  และวัดสุที่หำได้ในท้องถิ่น  รำคำประหยัด 
10.  ได้รับควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรขยะ 
11.  ได้รับควำมสนุกสนำน  มีควำมสุข  มีควำมสำมัคคี  ได้แบ่งปันควำมรู้ซึ่งกันและกัน 
12.  ได้ควำมรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม  กำรวำงแปลนบริเวณที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นระเบียบ 
13.  ได้แนวคิดในกำรปฏิบัติงำน  ร่วมกับบุคลำกรในโรงเรียน  ชุมชน  อย่ำงมีควำมสุข 

   ด้านความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.  ต้องกำรให้มีกำรอบรมในเรื่องไฟฟ้ำ  กำรจัดสวนหย่อม  ช่วงปิดภำคเรียน 
2.  ต้องกำรก ำลังคนช่วย 
3.  ต้องกำรงบประมำณด ำเนินกำร 
4.  ต้องกำรให้มีโครงกำรพัฒนำเช่นนี้ทุกปี 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การพัฒนาโครงการต่อไป  ดังนี้ 
1.  ควรจัดให้มีกำรพัฒนำศักยภำพลูกจ้ำงอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
2.  ควรให้ลูกจ้ำงมีส่วนร่วมในกำรเลือกสถำนที่ประชุม 
3.  ควรมีกำรนิเทศติดตำมผลโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  เพ่ือรับทรำบผลกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้   

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)” 

ความส าคัญและความเป็นมา 
  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ
อนุมัติ เพ่ือเป็นกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ   ในกำรพัฒนำศักยภำพ และขีด
ควำมสำมำรถของคนไทยทุกช่วงวัย  ให้เต็มตำมศักยภำพ สำมำรถแสวงหำควำมรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  ภำยใต้วิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมี
คุณภำพ   ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข   สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เพ่ือพัฒนำ
คนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ     ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์-ชำติ  ให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือผนึกก ำลัง มุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศ อย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศท่ีมีรำยได้ ปำนกลำง 
และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน 

              1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ   
              2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ   
              3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
              4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ   
              5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
              6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ   
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 เป็นองค์กรอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่บริหำรและพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพมำตรฐำน   พร้อมรับกำรตรวจติดตำมประเมินผล   และทดสอบ จำก

หน่วยงำนภำยในและภำยนอก  แม้ว่ำผลกำรทดสอบ NT. O – NET อ่ำนออกเขียนได้ และผลกำรประเมิน

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตฯ    ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใส ITA ผลกำรประเมิน กพร. และผลกำร

ติดตำม สพฐ. ที่ผ่ำนมำจะอยู่ในระดับ เป็นที่น่ำพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหำอุปสรรค  และข้อจ ำกัดท่ีต้องปรับปรุง 
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แก้ไขพัฒนำ และด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง    “บุคลำกร”       ถือเป็นหัวใจส ำคัญที่ต้องได้รับกำรพัฒนำตำม

ศักยภำพ และภำระงำน   มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   มีเครือข่ำยควำมร่วมมือ ไปศึกษำดูงำน เพื่อให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจ       มีทักษะมีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยน   วิธีคิด และวิธีปฎิบัต ิ  ให้งำนส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย         มีผลงำนเชิงประจักษ์ (Best Practice )   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 

เขต 4 จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชียงใหม่  เขต 4  ด้วย

กระบวนกำร PLC 

ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำเชียงใหม่ เขต 4  ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำ

คณุภำพกำรศกึษำ  พฒันำบคุลำกรทกุต ำแหนง่  ทกุสำยงำน  มำโดยตลอด  และไดก้ ำหนดไวใ้นวิสยัทศัน ์ 

พนัธกิจ  ไว ้ ดงันี ้

วิสัยทัศน ์(Vission) “องคก์รจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนสูค่วำมเป็นเลิศ”           

พันธกิจ  (Mission) 
                      1.  ส่งเสริมสนับสนุนสร้ำงโอกำสกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค 

         2.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ 

3.  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ 
4.  สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
5.  พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 

          กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    ได้ก ำหนดไว้ในพันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  

          บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ เขต 4  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย   

       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ           จ ำนวน    1  คน 
      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       จ ำนวน   4  คน 
       ศึกษำนิเทศก์                                                          จ ำนวน  10  คน 
       นักจัดกำรงำนทั่วไป                                                  จ ำนวน    4  คน 
       นักประชำสัมพันธ์                                                     จ ำนวน    2  คน 
       นักวิชำกำรเงินและบัญชี                                             จ ำนวน    2  คน 
       นักทรัพยำกรบุคคล                                       จ ำนวน    9  คน 
       นักวิชำกำรพัสดุ                                                        จ ำนวน    1  คน 
       นิติกร                                                                    จ ำนวน    2  คน 
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       เจ้ำพนักงำนธุรกำร                                                    จ ำนวน    1  คน 
       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                                        จ ำนวน    7  คน 
       นักวิชำกำรศึกษำ                                                       จ ำนวน    7  คน 
       นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน                                          จ ำนวน    2  คน 
       ลูกจ้ำงประจ ำลูกจ้ำงชั่วครำว                                         จ ำนวน  11  คน 

   บุคลากรทุกต าแหน่ง  ถือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมส ำคัญในกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ  ขับเคลื่อน  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคุณภำพ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด 
ทุกต ำแหน่ง  ตำมสมรรถนะและตำมภำระงำนที่รับผิดชอบ      จึงได้จัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำน     พร้อมทั้งเป็นกำรสร้ำงขวัญ  ก ำลังใจและแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  
ก้ำวทนักำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    
 ๑. เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วยกระบวนกำร PLC  ให้มี

ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีทักษะ  มีสมรรถนะตำมภำระงำน  

               2. เพ่ือแสวงหำเครือข่ำยควำมร่วมมือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง 

               3. เพื่อให้บุคลำกรมีขวัญก ำลังใจ สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำย มี

ผลงำนเชิงประจักษ์ Best Practice      

               4. เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรให้บริกำร   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

              1.  บุคลำกรในสังกัดทุกต ำแหน่งได้รับกำรพัฒนำทักษะ  กระบวนกำรท ำงำน  โดยใช้

กระบวนกำร PLC 

              2.  สถำนศึกษำ  บุคลำกรในโรงเรียนได้รับกำรบริกำรที่ดี  รวดเร็ว 

              3.  มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่สำมำรถให้บริกำร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   

              4.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคุณภำพมำตรฐำน มีผลกำรประเมินในระดับดีขึ้น

วิธีด าเนินการโครงการ 

  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เชียงใหม่   เขต 4    ได้จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  เพื่อพัฒนำบุคลำกรในสังกัดทุกต ำแหน่ง  ทุกระดับ  ทั้งใน

ระดับสถำนศึกษำ  และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ทั้งนี้  เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ

ของกำรพัฒนำงำน  พัฒนำตนเองตำมนโยบำยของรัฐบำล  ในยุคดิจิทัล  ทั้งยังส่งเสริมกำรใช้งบประมำณ

ประจ ำปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ  ทั้งระดับชำติ  ระดับเขตพ้ืนที่  และระดับสถำนศึกษำ 
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     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้จัดท ำ โครงกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ด้วยกระบวนกำร PLC    
โดยกำรจัดประชุมอบรมสัมมนำเชิงปฎิบัติกำร   ระหว่ำงวนัที่  21-22  กันยำยน  2562  ณ  ห้องประชุม
โรงแรม B e l l e  V i l l a   อ.หำงดง  จ.เชียงใหม่   งบประมำณด ำเนินกำรทั้งสิ้น  121,410  บำท 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 1 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  เสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ
ด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ขั้นตอนที่ 2  ปรับปรุงแผนงำน/โครงกำร  ตำมที่คณะกรรมกำรระดับเขตพิจำรณำ 
  ขั้นตอนที่ 3  เสนอแผนงำน/โครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เพ่ือ
อนุมัติงบประมำณด ำเนินกำร 
  ขั้นตอนที่  4  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
  ขั้นตอนที่  5  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรเพ่ือก ำหนดวัน  เวลำ  สถำนที่
ศึกษำดูงำน  กำรเดินทำง  ควำมปลอดภัย 
                    ขั้นตอนที่  6  จัดท ำเครื่องมือแบบสอบถำม  เพื่อประเมินผลโครงกำรหลังเสร็จสิ้น
โครงกำร 
  ขั้นตอนที่  7  น ำเครื่องมือแบบสอบถำมให้คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำไปใช้ 
                    ขั้นตอนที่ 8 จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4   

กิจกรรมการด าเนินการโครงการ 
                    .- สรุปรำยงำนโครงกำร/กิจกรรม งำนที่ปฏิบัติในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของแต่

ละกลุ่มงำน   

                     - น ำเสนอ Best Practice  ของแต่ละกลุ่มงำน  จ ำนวน 9  กลุ่ม 1 หน่วย 

                    - คณะกรรมกำรพิจำรณำประกวดผลงำน  Best Practice   

                     - รับฟังกำรบรรยำยให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ในกระบวนกำร PLC  กำรน ำกระบวนกำร 

PLC พัฒนำกลุ่มงำน     ( โดยคณะศึกษำนิเทศก์ สพป.ชม. เขต 4) 

                        -รับฟังกำรบรรยำยนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ  และกำรน ำนโยบำยสู่กำร

ปฏิบัติ  (โดย ผอ.สพป.ชม.  เขต 4) 

                       -กลุ่มปฏิบัติกำรด ำเนินงำนด้วยกระบวนกำร PLC เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ

กำรพัฒนำงำนส ำนักงำนเขต 

                      -กลุ่มน ำเสนอข้อมูลกำรใช้กระบวนกำร PLC  
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                       -สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร PLC 

 กำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ดว้ยกระบวนกำร PLC    ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ผู้บริหำรกำรศึกษำ  คณะศึกษำนิเทศก์  ที่ให้ควำม

อนุเครำะห์บรรยำยพิเศษ  และบรรยำยให้ควำมรู้ในกระบวนกำร PLC จนแผนงำน/โครงกำร  ส ำเร็จลุล่วง

ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 4  ได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 4  ด้วยกระบวนกำร PLC    ซึ่งได้มุ่งเน้นให้บุคลำกรทุกต ำแหน่ง  ได้รบักำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้  และประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำฝึกฝนงำนในหน้ำที่ตำมภำระงำนและสมรรถนะของ
งำนที่รับผิดชอบ  ให้มีคุณภำพและน ำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของส ำนักงำน   ก้ำวทันกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  ซึ่งได้มีกำรพัฒนำศักยภำพควบคู่ไปกับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือใช้ประโยชน์
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงกว่ำระดับประเทศ 

  ในกำรด ำเนินโครงกำรได้จัดท ำแบบสอบถำมโครงกำรโดยให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตอบ
แบบสอบถำมผ่ำนระบบ  Google  ฟอร์ม  มีผู้ตอบแบบสอบถำมในระบบ  จ ำนวน  34 คน   และสรุปผล
ควำมพึงพอใจ  โดยน ำเสนอในรูปแบบตำรำง  ตั้งแต่ตำรำงท่ี 1  จนถึงตำรำงท่ี  5   ดังนี้ 

ตาราง1  แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร  ที่มีต่อโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ด้วยกระบวนกำร PLC    ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ   

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ  

5 4 3 2 1 

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร 26.5% 52.9% 14.7% 2.9% 2.9% 

2. ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 76.5% 14.7% 2.9% 5.9% - 

3 .ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 55.9% 29.4% - - - 



4.ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำที่จัด 41.2% 44.1% 8.8% - 5.9% 

5.กำรจัดล ำดับขั้นตอนของกิจกรรม 38.2% 38.2% 17.6% 2.9% 2.9% 

เฉลี่ยรวม 47.66% 35.86% 8.80% 2.34% 2.34% 

จำกตำรำง  1  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรพบว่ำ  ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด    เฉลี่ยร้อยละ 47.66   ระดับมำก ร้อยละ 35.86  ระดับ  ปำน
กลำง ร้อยละ 8.80  ระดับน้อยร้อยละ 2.34  ระดับน้อยที่สุดร้อยละ 2.34 ตำมล ำดับ  รำยกำรประเมินที่มี
ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดได้แก่  ควำมเหมำะสมของสถำนที่ ร้อยละ 76.5  ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ  ร้อย
ละ  55.9  ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำที่จัด  ร้อยละ 41.2  กำรจัดล ำดับขั้นตอนของกิจกรรม  ร้อยละ 38.2  
และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร  ร้อยละ 26.5  ตำมล ำดับ 

ตาราง  2  แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของของบุคลำกร  ที่มีต่อโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ด้วยกระบวนกำร PLC  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ /วิทยากร /ผู้ประสานงาน 

 

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ /วิทยากร /ผู้
ประสานงาน 

     

2.1  ควำมรอบรู้ในเนื้อหำของวิทยำกร 26.5% 58.8% 11.8% 2.9% - 

2.2  ควำมสำมำรถ.ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 29.4% 58.6%  11.8% - - 

2.3  ควำมสำมำรถ.ในกำรตอบค ำถำม 26.5% 50% 20.6% - 2.9% 

2.4  ควำมเหมำะสมของวิทยำกรในภำพรวม 32.4% 50% 17.6% - - 

เฉลี่ยรวม 28.7% 54.35% 15.45% - 0.72% 

จำกตำรำง 2 พบว่ำควำมพีงพอใจ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ /วิทยากร /ผู้ประสานงาน มีผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ  ระดับมำกร้อยละ 54.35  ระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 28.7  ระดับปำนกลำง  ร้อยละ  15.45  
ระดับน้อยที่สุดร้อยละ 0.72   รำยกำรประเมิน  พบว่ำ  มีควำมพึงพอใจระดับมำก  ในเรื่อง  ควำมรอบรู้ใน 
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เนื้อหำของวิทยำกร  ร้อยละ 58.8     และควำมสำมำรถ.ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้   ร้อยละ 58.6    ควำม
สำมำรถ.ในกำรตอบค ำถำม  และ ควำมเหมำะสมของวิทยำกรในภำพรวม   ร้อยละ 50  ตำมล ำดับ 

ตาราง 3   แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร  ที่มีต่อโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ด้วยกระบวนกำร PLC    ด้านการอ านวยความ
สะดวก 

 

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3.  ด้านการอ านวยความสะดวก 

 

     

3.1  เอกสำร 25.5% 44.1% 23.5% 5.9 - 

3.2  โสตทัศนูปกรณ์ - 52.9% - - - 

3.3  เจ้ำหน้ำที่สนับสนุน 32.4% 52.9% 14.7% - - 

3.4  อำหำรเครื่องดื่มและสถำนที่ 67.6% 23.5%  5.9% 2.9% - 

รวมเฉลี่ย 31.37% 30.12% 11.02% 2.20% - 
    

จำกตำรำง  3  พบว่ำด้านการอ านวยความสะดวก  มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 31.27  
ระดับมำก   ร้อยละ 30.12   ระดับปำนกลำง  ร้อยละ 11.02 ระดับน้อย  ร้อยละ 2.20  รายการประเมิน  
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจระดับมำก  ในเรื่องโสตทัศนูปกรณ์  เจ้ำหน้ำที่สนับสนุน  ร้อยละ 52.9   ด้ำนเอกสำร  
ร้อยละ  44.1  และอำหำรเครื่องดื่ม  ร้อยละ 23.5  ตำมล ำดับ   
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 ตาราง 4   แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร  ที่มีต่อโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ด้วยกระบวนกำร PLC    ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

    

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ      

4.1  ท่ำนได้รับควำมรู้  แนวคิด  ทักษะและ
ประสบกำรณ์ใหม่  จำกกำรประชุม 

35.3% 47.1% 17.6% - - 

4.2  ท่ำนสำมำรถน ำสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร/
กิจกรรมนี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

38.2% 41.2% 20.6% - - 

4.3  สิ่งที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมครั้งนี้
ตรงตำมควำมคำดหวังของท่ำนหรือไม่ 

47.1% 38.2% 14.7%   

4.4  สัดส่วนระหว่ำงกำรฝึกอบรมภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ มีควำมเหมำะสม   

32.4% 44.1% 20.6% - 2.9% 

4.5  โครงกำร/กิจกรรมในหลักสูตรเอื้ออ ำนวยต่อ
กำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถของท่ำน
หรือไม่ 

32.4% 47.1% 17.6% 2.9%  

4.6  ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรม 50% 38.2% 8.8% 2.9%  

เฉลี่ยรวม 33.83% 42.65% 16.65% 0.96% 0.48% 
 

จำกตำรำง  4  พบว่ำ  กำรประเมินควำมพึงพอใจ  ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  ด้านคุณภาพการให้บริการ  มี
ควำมพึงพอใจ  ในระดับมำก ร้อยละ 42.65  และระดับมำกที่สุด  ร้อยละ  33.83  ระดับปำนกลำง  ร้อย
ละ 16.65  ระดับน้อย  ร้อยละ  0.96  ระดับน้อยที่สุดร้อยละ 0.48 
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รายการประเมิน  พบว่ำ  ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรม  ในระดับมำก  ร้อยละ 50  และ
โครงกำร/กิจกรรมในหลักสูตรเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถของท่ำนหรือไม่  ร้อยละ
47.1  ท่ำนสำมำรถน ำสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมนี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 47.1   ท่ำนสำมำรถ
น ำสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมนี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 35.3  และ  สัดส่วนระหว่ำงกำร
ฝึกอบรมภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ มีควำมเหมำะสม และ  โครงกำร/กิจกรรมในหลักสูตรเอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถของท่ำนหรือไม่ ร้อยละ 32.4    ตำมล ำดับ 

ตาราง 5  แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ของผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ  ในแต่ละด้ำน  รวม 4  ด้ำน  
และทุกรำยกำรประเมินรวม 15  รำยกำร  ดังนี้  
 

รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ  

5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของ
โครงการ 

58.8% 29.4% 8.8% 2.9% - 

จำกตำรำง 5 พบว่ำ  กำรด ำเนินงำนโครงกำร  ผู้ประเมินมีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของโครงกำร  ระดับ
มำกที่สุดร้อยละ 58.8  ระดับมำก  ร้อยละ  29.4  ระดับปำนกลำงร้อยละ 8.8  ระดับน้อยร้อยละ 2.9   

ตาราง 6  สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้ 
 
ที ่ ข้อคิดเห็น 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

สถำนที่และระยะเวลำ  
กำรเข้ำกลุ่มPLC 
งำนเลี้ยงตอนเย็น 
รูปแบบกิจกรรมน่ำสนใจ 
สถำนจัดอบรมมีควำมเหมำะสม 
ได้รับควำมรู้ในกระบวนกำร PLC 
มีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ิมข้ึน 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในภำระงำนที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แก้ไขปัญหำร่วมกัน 
มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของตนเองและของกลุ่มงำน 
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จำกตำรำง 6  แสดงว่ำ  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ได้แสดงควำมคิดเห็นเป็นเชิงบวก  ต่อกำรน ำไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่  และเห็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ของตน  ตลอดจนเป็นกำรเติม
เต็มองค์ควำมรู้  ควำมคิด  ซึ่งได้จำกกำรรับฟังกำรบรรยำยของผู้บริหำรกำรศึกษำและทีมวิทยำกร  รวมทั้ง
ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคคล  ระหว่ำงกลุ่มงำน   

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 4  ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่   
เขต 4  ให้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 4  ด้วยกระบวนกำร PLC    ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงกำร  ดังนี้ 

      ๑. เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วยกระบวนกำร PLC  ให้มี

ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ มีทักษะ  มีสมรรถนะตำมภำระงำน  

                   2. เพ่ือแสวงหำเครือข่ำยควำมร่วมมือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง 

                   3. เพื่อให้บุคลำกรมีขวัญก ำลังใจ สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำย มี

ผลงำนเชิงประจักษ์ Best Practice      

                   4. เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรให้บริกำร   

  จำกกำรด ำเนินกำรมีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ ในระบบ 
Google  ฟอร์ม  ของผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ  ดังนี้   
                    ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร
ขั้นตอนกำรให้บริกำรพบว่ำ  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด    เฉลี่ยร้อยละ 47.66   
ระดับมำก ร้อยละ 35.86  ระดับปำนกลำง ร้อยละ 8.80  ระดับน้อยร้อยละ 2.34  ระดับน้อยที่สุดร้อยละ 
2.34 ตำมล ำดับ  รำยกำรประเมินที่มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดได้แก่  ควำมเหมำะสมของสถำนที่ ร้อยละ 76.5  
ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ  ร้อยละ  55.9  ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำที่จัด  ร้อยละ 41.2  กำรจัดล ำดับ
ขั้นตอนของกิจกรรม  ร้อยละ 38.2  และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร  ร้อยละ 26.5  ตำมล ำดับ 
                    ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ /วิทยากร /ผู้ประสานงาน มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  
ระดับมำกร้อยละ 54.35  ระดับมำกที่สุดร้อยละ 28.7  ระดับปำนกลำง  ร้อยละ  15.45  ระดับน้อยที่สุด
ร้อยละ 0.72   รำยกำรประเมิน  พบว่ำ  มีควำมพึงพอใจระดับมำก  ในเรื่อง  ควำมรอบรู้ในเนื้อหำของ
วิทยำกร  ร้อยละ 58.8     และควำมสำมำรถ.ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้   ร้อยละ 58.6    ควำมสำมำรถ.ใน
กำรตอบค ำถำม  และ ควำมเหมำะสมของวิทยำกรในภำพรวม   ร้อยละ 50  ตำมล ำดับ 
  ด้านการอ านวยความสะดวก  มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 31.27  
ระดับมำก   ร้อยละ 30.12   ระดับปำนกลำง  ร้อยละ 11.02 ระดับน้อย  ร้อยละ 2.20  รายการประเมิน   
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พบว่ำ มีควำมพึงพอใจระดับมำก  ในเรื่องโสตทัศนูปกรณ์  เจ้ำหน้ำที่สนับสนุน  ร้อยละ 52.9   ด้ำนเอกสำร  
ร้อยละ  44.1  และอำหำรเครื่องดื่ม  ร้อยละ 23.5  ตำมล ำดับ        

  ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีควำมพึงพอใจ  ในระดับมำก ร้อยละ 42.65  และระดับ
มำกที่สุด  ร้อยละ  33.83  ระดับปำนกลำง  ร้อยละ 16.65  ระดับน้อย  ร้อยละ  0.96  ระดับน้อยที่สุด
ร้อยละ 0.48  รำยกำรประเมิน  พบว่ำ  ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรม  ในระดับมำก   
ร้อยละ 50  และโครงกำร/กิจกรรมในหลักสูตรเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถของท่ำน
หรือไม่  ร้อยละ47.1  ท่ำนสำมำรถน ำสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมนี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 
47.1   ท่ำนสำมำรถน ำสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมนี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 35.3  และ  
สัดส่วนระหว่ำงกำรฝึกอบรมภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ มีควำมเหมำะสม และ  โครงกำร/กิจกรรมใน
หลักสูตรเอื้ออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถของท่ำนหรือไม่ ร้อยละ 32.4    ตำมล ำดับ 
               ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ  ระดับมำกท่ีสุดร้อยละ 58.8  ระดับมำก   
ร้อยละ  29.4  ระดับปำนกลำงร้อยละ 8.8  ระดับน้อยร้อยละ 2.9   

               ด้านความพึงพอใจในการฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถำนที่และระยะเวลำ  
2. กำรเข้ำกลุ่มPLC 
3. งำนเลี้ยงตอนเย็น 
4. รูปแบบกิจกรรมน่ำสนใจ 
5. สถำนจัดอบรมมีควำมเหมำะสม 
6. ได้รับควำมรู้ในกระบวนกำร PLC 
7. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ิมข้ึน 
8. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในภำระงำนที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แก้ไขปัญหำร่วมกัน 
10. มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของตนเองและของกลุ่มงำน 
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การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ประเภทรางวัล ชื่อ - สกุล ผู้รับรางวัล 

ระดับประเทศ   

รำงวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 นำงสุมำลี  กิติมูล  ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำขำว 

รำงวัล "คุรุสดุดี" ประจ ำปี 2562 1. นำงชรินทร์ทิพย์ วำณิชประดิษฐ ์  คร ูโรงเรียนวดับวกครกเหนือ 

  2. นำงไปรผดำ  โปติบุตร         รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

  3. นำงภำวิน ี สุภำรัตน์           ครู โรงเรียนบ้ำนสันทรำย 

  4. นำยวรำกุล  ตุ่นเครือ           ศึกษำนิเทศก์ 

  5. นำยสมัคร  มูลประกำร        ผอ.โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจ าปี 2562 1. สิบเอกบุญสม ยำนะธรรม      ผอ.โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

     ประเภท โล่เกียรติคุณ 2. นำงอ ำพร  ขอดแก้ว           ครู โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจ าปี 2562 1. นำยวรชัย  ภิรมย์              ผอ.โรงเรียนบ้ำนดอยหล่อ 

     ประเภทเกียรติบัตรผู้บริหำรสถำนศึกษำ 2. นำยธนำวุฒ ิ ลับภ ู            ผอ.โรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง 

  3. นำงกุญช์ภัสส์ พงษ์พำนิชย์     ผอ.โรงเรียนบ้ำนพันตน 

  4. นำงสำวสุจินดำ  อินวอ        ผอ.โรงเรียนบ้ำนไร่ 

  5. นำยธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม      ผอ.โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจ าปี 2562 1.นำงสำวเมธำพร  ค ำหน้อย    ครู โรงเรียนบ้ำนกำด(เขมวังส์) 

      ประเภทเกียรติบัตรครูผู้สอน 2.นำงทิวำ  วีระ                  คร ูโรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง 

  3.นำงสำวขนิษฐำ จันทะมงคล   ครู โรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง 

  4.นำงสำวดวงนภำ  เตปำ       ครู โรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง 

  5.นำงสำวพรรณี  ตำค ำแสง     ครู โรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง 

  6.นำงอัจฉรำ  สุทธิวรรณ        ครู โรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง 

  7.นำงอัญชิสำ  อุประกุล         ครู โรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง 

  8.นำงปิ่นทอง  ไชยวำปิน        ครู โรงเรียนบ้ำนปง 

  9.นำงนงลักษณ์ อุ่นประเสริฐ     ครู โรงเรียนบ้ำนพันตน 

  10.นำงสำวธนัชพร  ใจยะปั๋น      ครู โรงเรียนบ้ำนพันตน 

  11.นำงสำวศศิธร  เรือลม          ครู โรงเรียนบ้ำนพันตน 

  12.นำงสำวอมรรัตน์ แสงจันทร์    ครู โรงเรียนบ้ำนพันตน 
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รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจ าปี 2562 13.นำงสุทัศน์  ทำวงศ ์             ครู โรงเรียนบ้ำนพันตน 

      ประเภทเกียรติบัตรครูผู้สอน(ต่อ) 14.นำยธีรพล  บันโท               ครู โรงเรียนบ้ำนพันตน 

  15.นำยธีระชัย  หำระกรณ์         ครู โรงเรียนบ้ำนพันตน 

  16.นำงสำวณุชำนันท์ พันวิลัย      ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงพ่ีน้อง 

  17.นำงภำวินี  สุภำรัตน ์          ครู โรงเรียนบ้ำนสันทรำย 

  18.นำงสำวอรวรรณ ปำวัณณะ     ครู โรงเรียนบ้ำนสันทรำย 

  19.นำงอัญชัญ  พิมุ                 ครู โรงเรียนบ้ำนสันทรำย 

  20.นำงสำววัชญ์สรำ สุขอ้ำย       ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ 

  21.นำงทัศนำภรณ์ ศรีค ำ           คร ูโรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  22.นำงมยุรี  ไชยปัญโญ            ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  23.นำงสำวชวณันทร์ ทธภรณ์      ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  24.นำงสำวบุญสิตำ  ค ำมำ         ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  25.นำงสำวฉัตรนภำ ตำอุ่นใจ      ครู โรงเรียนแม่วินสำมัคคี 

  26.นำงสำวณภัทริน  ชมพู          ครู โรงเรียนแม่วินสำมัคคี 

  27.นำงสำวนภัทร เรือนรักเรำ      ครู โรงเรียนแม่วินสำมัคคี 

  28.นำงสุกัญญำ  จันทร์ธิมำ         ครู โรงเรียนแม่วินสำมัคคี 

  29.นำยศิลป์นคร หิรัญกนกธร       ครู โรงเรียนวัดน้ ำบ่อหลวง 

  
30.นำงชรินทร์ทิพย์ วำณิชประดิษฐ์   ครู โรงเรียนวัดบวกครก
เหนือ 

  31.นำงสำวณัฐธยำน์ อินตินมิ้ว      ครู โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

  32.นำงสำวภัทรวรรณ เขียววัน      ครู โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

  33.นำงอภิสรำ  บุญทวี               ครู โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

  34.นำงสำวยุพำพร  พรมทำ         ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  35นำงสุกัญญำ  ศรศักดำ            ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  36.นำงใกล้รุ่ง  เตปำ                  ครู โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

  37.นำงอัญชณำ  สืบสกุล             ครู โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

  38. นำงนวนัฎ  อินปั๋น                 ครู โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

  39. นำงอิศรำภรณ์  ทิพย์วงค์          ครู โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 
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  40. นำยอนุษำ  ใหม่ศรี                ครู โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

  41. นำงสำวนงนุช  ไชยวัณ            ครู โรงเรียนวัดอุเม็ง 
รำงวัล "ผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น ประจ ำปี 
2562 

1. นำงแสงจันทร์  กันยะมูล  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 

  
2. นำงบัวจันทร์  สุริโย       นักวิชำกำรศึกษำ สพป.เชียงใหม่ เขต 
4 

รำงวัล ศึกษำนิเทศก์ดีเด่น นำงฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ     ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

โครงกำรโรงเรียนรักษำศีล 5 เชิงคุณภำพ   

ครอบครัวอบอุ่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562   

ระดับจังหวัด   
รำงวัลคุรุสภำ ประเภทวิชำชีพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

นำยติณณภพ  หลวงมณีวรรณ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีดอน
ชัย 

รำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี 
พ.ศ. 2562 

นำยสมัคร  มูลประกำร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณ
ฯ) 

ประเภทวิชำกำร   

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

รำงวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 1. นำงสุมำลี  กิติมูล  ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำขำว 

  2. นำงบำนเย็น  ศรีสุวรรณ์  ครู โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา   
เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 
2562   

1. รำงวัลคุรุสดุดี 1. นำงภำวิน ี สุภำรัตน์  ครู โรงเรียนบ้ำนสันทรำย 

  2. นำงชรินทร์ทิพย์ วำณิชประดิษฐ์  ครู โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

  
3. นำยสมัคร  มูลประกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสันป่ำตอ(สุวรรณ
ฯ) 

  4. นำงไปรผดำ  โปติบุตร  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

  5. นำยวรำกุล  ตุ่นเครือ   ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

2. รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น นำงอัญชัญ  พิมุ            ครู โรงเรียนบ้ำนสันทรำย 
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3. รำงวัลคุรุสภำ 
นำยติณณภพ  หลวงมณีวรรณ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีดอน
ชัย 

รำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี 
พ.ศ. 2562 

นำยสมัคร  มูลประกำร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณ
ฯ) 

การคัดเลือกรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.   
(OBEC AWARDS) ประจ าปีการศึกษา 
2562   

ประเภทผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม นำยจรัล  ถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำร
จัดกำร   
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษำ นำยอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ  ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำน
วิชำกำร   
การคัดเลือกรางวัลรางวัล Super Leader 
&   

Super Teacher 2020   

ประเภท The Best Leader สอ.บุญสม  ยำนะธรรม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

ประเภท Super Leader ระดับ 2 นำยเสน่ห์  รัชฎำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสันทรำย 

ประเภท Super Teacher ระดับ 2 1. นำงสำวอวรรณ  ปำวัณณะ  ครู โรงเรียนบ้ำนสันทรำย 

  2. นำงชุติมำ  กันทวีชัย   ครู โรงเรียนบ้ำนสันทรำย 

  3. นำยอนุษำ  ใหม่ศรี     ครู โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

  4. นำงเยำวลักษณ์  ปินตำ  ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

  5. นำงสุนทรี  คุณำ         ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

  6. นำงพรพิมล  อ้นบ ำรุง    ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

  7. นำงทรำยทอง  บุญโญ    ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

  
8. นำงสำวน้ ำค้ำง สวัสดิ์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณ
ฯ) 

  9. นำงจันทร์ฉำย  อินต๊ะผัด  ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

  10. นำงอัญชัญ  พิมุ          ครู โรงเรียนบ้ำนสันทรำย 
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ประเภท Super Leader ระดับ 1 1. นำยธนำวุฒ ิ ลับภ ู    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง 

  2. นำยสมนึก  นำห้วยทรำย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีล้อม 

  3. นำงสำวอุษณีย์  สกุณำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  4. นำงฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

ประเภท Super Teacher ระดับ 1 1. นำงสุมำลี  กิติมูล        ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำขำว 

   2. นำงใกล้รุ่ง  เตปำ     ครู โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

  3. นำงทิวำ  วีระ          ครู โรงเรียนบ้ำนท้ำวบุญเรือง 

  4. นำงจิตรลดำ  วงษ์หำญ  ครู โรงเรียนบ้ำนไร่ 

  5. นำงพิทยำธร  อะตะมะ  ครู โรงเรียนบ้ำนไร่ 

  6. นำงอุดมลักษณ์  ตินตะชำติ  ครู โรงเรียนวัดศรีล้อม 

  7. นำยวิเชียร  สำยวงษ ์    ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีค ำชมภู 

  8. นำงธนพร  ธนสีลังกูร    ครู โรงเรียนวัดศรีโพธำรำม 

  9. นำงสิริรัตน์  ค ำจินะ     ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  10. นำยสมควร  เขียมสุวรรณ  ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  11. นำยทวีป  ศรีสุวรรณ    ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  12. นำงสำวชวณันทร์ ทธภรณ์  คร ูโรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  13. นำงอุบลรัตน์  ค ำฟู  ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

  14. นำงพรพิมล  ไวยกุล  ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

  15. นำงพิชญำภำ พิไรแสงจันทร์ ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

  16. นำงสุชำดำ  รัตนวิมลเมือง  ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

  17. นำงนฤมล  อ่ำงค ำ           ครู โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณฯ) 

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร    

กำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ นำงฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ     ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วย 7 กิจวัตร
ควำมดี นำงสำวรสพร  พรวนหำญ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

โครงกำรโรงเรียนรักษำศีล 5 เชิงคุณภำพ   

ครอบครัวอบอุ่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562   
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การคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธ 

นวัตกรรมการบริหารจัดการ ระดับเหรียญทอง 

ประจ าปีการศึกษา 2562 1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  2. โรงเรียนบ้ำนกำด(เขมวังส์) 

  3. โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร) 

  4. โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย 

  ระดับเหรียญเงิน 

  1. โรงเรียนวัดพญำชมภู 

  2. โรงเรียนบ้ำนไร่ 

  3. โรงเรียนบ้ำนหัวริน 

  4. โรงเรียนบ้ำนสันทรำย (หำงดง) 

  5. โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุวำง 

  ระดับเหรียญทองแดง 

  1. โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

  2. โรงเรียนบ้ำนหนองตอง 

  นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ระดับเหรียญทอง 

  1. นำงสำวเอกมณีฎ์  กัญชนะ  โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  2. นำยทิศณุพงษ์  ปันวงษำ     โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  3. นำงพีลำลักษณ์ ไชยมงคล    โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  4. นำงญำณภักดิ์  ไชยพูน       โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุวำง 

  5. นำงสำวจิระพรรณ เตจ๊ะต๋ำ   โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  6. นำงปิยำภัทร  ศรีเที่ยง        โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  7. นำงอุไรวรรณ  บุญประสม    โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  8. นำยกฤษฎำ  เกตสระ         โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  9. นำงสำวพีระพัฒน์ เรือนมำ    โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  10. นำงสำวเสำวรส  โปธิกำ     โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  11. นำงสำวพรพิมล  ใจบำล     โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 
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  12. นำยฉัตรชัย  ไชยชนะ        โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  13. นำยภูวดล  ประเสริฐยำ      โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  14. นำยพัทธพล  วงค์ชยำงกูร    โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  15. นำยจิรำวัฒน์ มั่นธนไพบูลย์  โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง 

  16. นำงนิรชญำวรรณ มีณรงค์    โรงเรียนบ้ำนไร่ 

  17. นำงพิทยำธร  อะตะมะ        โรงเรียนบ้ำนไร่ 

  18. นำงอัญชัญ  พิมุ               โรงเรียนบ้ำนสันทรำย(หำงดง) 

  19. นำงสำวฐิตินันท์  กันฮูบ       โรงเรียนวัดพญำชมภู 

  20. นำงพัชรำภรณ์  ค ำสนิท      โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง 

  21. นำงสำวสกุลรัตน์ มณีรัตนวงศ์สิริ  โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง 

  22.นำงสำวประไพพร วีระหลำนหลวง  โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง 

  23. นำงชัญญำภรณ์  ศิวิลัยซ์       โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง 

  24. นำยนิคม  โนชัย                โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง 

  25. นำยภิงกำร  วรรณฏกฏิ        โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง 

  26. นำงสำวปรีชำนุช  ติ๊บมณี       โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง 

  27. นำยวีรยุทธ  กองหล้ำ          โรงเรียนวัดศรีค ำชมภู 

  28. นำยวิเชียร  สำยวงษ ์           โรงเรียนวัดพญำชมภู 

  29.นำงสำวทิพวรรณ  สุดนุช        โรงเรียนวัดพญำชมภู 

  30. นำงพิมพ์กำนต์  เทพวงศ์       โรงเรียนบ้ำนหัวริน 

  31. นำยพิสันต์  จันทร์เขียว         โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย 

  32. นำยธนวน  แสนกุย             โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย 

  33. นำยพนม  บริพันธ์               โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย 

  34. นำงภัทรำพร  ฉัตรบุปผำ        โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย 

  35. นำงสำวอัมพร  ค ำอ้ำย          โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย 

  36. นำงสำวปริญญำ  ล ำยู           โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย 

  37. นำงสำวภัคจิรำ  ตรีสัตย์         โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย 

  38. นำงสำวนงนุช  ปู่ตุ้ย             โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย 

  39. นำงอัญชุลี  ชัยภิบำล            โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 
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  40. นำงสำวกฤษณำ  ใจบุญธรรม   โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 

  41. นำยบุญมี  ศรีพิชยำนันท์         โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  42. นำงสำวขวณันทร์  ทธภรณ์      โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  43. นำยอัชวินทร์  สำยทรัพย์สิน     โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  44. นำงสำวเพ็ญนภำ แสงกระจ่ำงกล้ำ โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  45. นำยสุรพงษ์  สุริจันทร์            โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  46. นำงภำวิณี  สุริจันทร์              โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  47. นำงลิชำกร  ค ำไหว                โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  48. นำยสยำม  ยอดใจ                โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  49. นำงมยุรี  ไชยปัญโญ               โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  50. นำงสำวบุญสิตำ  ค ำมำ           โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  51. นำงสำวกัลยำณี เอกอมรรัตนกุล  โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  52. นำงสำวธำรำรัตน์ หอมมะลิป่ำ    โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  53. นำงสำวปรียำนุช  อุ่นอำกำศ      โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  54. นำงทัศณำภรณ์  ศรีค ำ             โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 

  55. นำงเกศิรินทร์  จุมปำ              โรงเรียนวัดแม่สะลำบ 

  56. นำงนุชจำรี  ดวงใจ                โรงเรียนวัดแม่สะลำบ 

  57. นำงสำวพิรำวรรณ ปันใจแก้ว      โรงเรียนวัดแม่สะลำบ 

  58. นำงสำวณัฐชำ  บุญยวง            โรงเรียนวัดแม่สะลำบ 

  59. นำงศิริพันธ์  อดทน                โรงเรียนวัดน้ ำบ่อหลวง 

  60. นำยอรรณพ  ค ำมำตำ             โรงเรียนวัดน้ ำบ่อหลวง 

  61. นำงสำวอรุณรัตน์  ภักตรำ        โรงเรียนบ้ำนวังศรี 

  62. นำงสุฎำภรณ์  จันทร์เป็ง          โรงเรียนบ้ำนวังศรี 

  63. นำงสำวเจนจิรำ  เพชรน้อย       โรงเรียนบ้ำนวังศรี 

  64. นำงสำวสุจิตรำ  เทียนทองมงคล  โรงเรียนบ้ำนวังศรี 

  65. นำงสำวจันทร์จิรำ  พระวุฒิ       โรงเรียนบ้ำนวังศรี 

  66. นำยนิกุล  ค ำผิว                    โรงเรียนบ้ำนวังศรี 

  67. นำงสำวพรรณิภำ  พวงศรี         โรงเรียนบ้ำนวังศรี 
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  68. นำยยงยุทธ์  กำบจันทร์            โรงเรียนบ้ำนวังศรี 

  69. นำยอนุษำ  ใหม่ศรี                 โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

  70. นำงอุดมลักษณ์  ตินตะชำติ       โรงเรียนวัดศรีล้อม 

  71. นำงกำญจนำ  ยอดยำ             โรงเรียนวัดศรีล้อม 

  72. นำงสำวทับทิม  ศรีหมื่น           โรงเรียนวัดศรีล้อม 

  73. นำงสำวพิมพ์ทอง  ปรีชำไพร      โรงเรียนวัดศรีล้อม 

  74. นำงสำวอำนันท์นิตย์ สุรินทร์ตำ   โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  75. นำยสมควร  เขียมสุวรรณ         โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  76. นำงอภิสรำ  บุญทวี                โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

  77. นำงสำยทอง  อินไผ่               โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง 

  78. นำยชัยเดช  เดชนำเกร็ด          โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม 

  79. นำงสำวอัญวรีย์  มณีชัยกุล       โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม 

  80. นำงสำววัจนำรัตย์ แก้วแจ่มจันทร์  โรงเรียนบ้ำนห้วยสม้ 

  81. นำยชูศักดิ์  ละอูม                 โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม 

  82. นำยสมโภชน ์ คุณพิทักษ์         โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม 

  83. นำงณัฐกำนต์  สุวรรณำมังกร     โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม 

  84. นำงอทิชนันท์  สิงห์แก้ววัสกุล    โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม 

  85. นำงสำวจตุพร  ศิลำเดช           โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

  86. นำยชัยมงคล  สุขสวัสดิ์           โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

  87. นำงบุษกร  สุริยำ                   โรงเรียนบ้ำนกำด(เขมวังส์) 

  88. นำยนิวัตร  หน้อยดี               โรงเรียนบ้ำนกำด(เขมวังส์) 

  89. พระอนุรักษ์  ตำฟ่ัน               โรงเรียนบ้ำนกำด(เขมวังส์) 

  90. นำงสำวสุทัพย์  อ่อนนวล        โรงเรียนบ้ำนฟ่อน 

  91. นำงนรินทร์ทร  ชิตมินทร์         โรงเรียนบ้ำนฟ่อน 

  ระดับเหรียญเงิน  

  1. นำงพรทิพย์  ใจเดช               โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยำ 

  2. นำงสำวสิริวิมล  ดำวสนั่น        โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยำ 

  3. นำงกฤษฎำกร  วิชัยสืบ          โรงเรียนวัดกองทรำย 
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  4. นำยพงษ์ศักดิ์  ไชยชนะ          โรงเรียนวัดกองทรำย 

  5. นำงสำวพิมพร  ตำหลัง          โรงเรียนวัดกองทรำย 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




