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คำนำ 

รายงานบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพ่ือ
แสดงเจตจำนงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น 
โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในการปฏิบัติและเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะวิชาชีพครู และสอดคล้องกับ
เป้าหมาย บริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปีงบประมาณ 2565 แล้ว จึงได้
รายงานผลการดำเนินการ มาพร้อมรายงานฉบับนี้ 
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รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ 

โรงเรียน   อนุบาลลาดยาว   สำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     2565  

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  ถึงวันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565   

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ชื่อ       นางสาวนภาวรรณ  นามสกุล       เยแจ่ม             ตำแหน่งครู คร ู  

สถานศึกษา    โรงเรียนอนุบาลลาดยาว    สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ.       1         อัตราเงินเดือน      18,540    บาท  

ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ  

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ประเภทห้องเรียนที ่จ ัดการเรียนรู้  (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ           
การจัด การเรียนรู้จริง)  

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่ง

เป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  

  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

      1.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน ........20.......... ชั่วโมง/สัปดาห์  ดังนี้ 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/1 จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/2 จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/3 จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/4 จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/5 จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์

    1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ............2............ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

        1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน .....2..... ชั่วโมง/สัปดาห์ 

      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน ...................1....................ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  2. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้          
 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร        
      ข้าพเจ้าได้หาแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยการวิเคราะห์หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ในสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ สำรวจความต้องการของ

ผู้เรียน สำรวจความต้องการของผู้ปกครอง/ชุมชน ศึกษาวิธีสอน/รูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนอย่าง

หลากหลายวิธีเพื่อเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  และได้จัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาความต้องการของผู้เรียน

และท้องถิ ่น มาประกอบการพิจารณาเพื ่อการพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมี

วิธีดำเนินการ ดังนี้  

1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้                                                                        

 2) วิเคราะห์หลักสูตร/สาระการเรียนรู้                                                        

 3) ศึกษาคำอธิบายรายวิชา                                                                      

 4) จัดทำหน่วยการเรียนรู้                                                                         

 5) จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน                                          

 6) จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้                                                   

 7) บันทึกหลังสอน (จัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้       

        ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผ่านตัวชี้วัดตาม

มาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด 
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1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้        

       ข้าพเจ้าออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย (ใช้วิธีสอน/เทคนิคการสอน/รูปแบบ

การสอนที่หลากหลาย) ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่ม ได้เหมาะสมตามวัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียน และชุมชน  

        ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการประเมิ นผลการ

เรียนรู้         

สำรวจสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว จัดหาสื่อที่จำเป็นเพิ่มเติม ซึ่งอาจจัดหาโดยการ

จัด ซื้อ ผลิต หรือขอยืมจากแหล่งต่าง ๆ         

  จัดเตรียมสื่อ/นวัตกรรมที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ

เรียนรู้ วัย และความ สามารถของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก/จัดทำ/จัดหาสื่อหรือ

นวัตกรรม นำสื่อไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม จัดทำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีนำสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

        ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้        

       ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย (ใช้วิธีสอน/เทคนิคการสอน/รูปแบบการ

สอนที่หลากหลาย) ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต ์ริเริ่ม ได้เหมาะสมตามวัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการประเมินผลการ

เรียนรู้           

ใช้สื่อ/นวัตกรรมที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  

วัยและความสามารถของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก/จัดทำ/จัดหาสื่อหรือนวัตกรรม 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้วิธีการจัดการเรียนที่หลากหลาย มี

การบูรณาการทั้งเนื้อหาและทักษะกระบวนการเข้าด้วยกันอย่างสมดุลโดยมีการบู รณาการทั้งภายในและ

ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  

จัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ 
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ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้            

ผู้เรียนมีความสนใจ ตั้งใจในการเรียนและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้    

  ข้าพเจ้าจัดทำสื่อ / นวัตกรรมที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ วัยและความสามารถของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก/จัดทำ/

จัดหาสื่อหรือนวัตกรรม           

ได้จัดหาสื่อที่มีความหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และ

เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนโดยให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ

วิธีการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน        

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้       

  ผู้เรียนมีสื ่อการเรียนรู้ที ่หลากหลายในการเรียนรู้สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ได้เร็วและมี

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้        

       ข้าพเจ้าได้กำหนดวัตถุประสงค์การวัดอย่างชัดเจน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ที่ตั้งไว้ และมีการเลือกเครื่องมือให้เหมาะสม มีคุณภาพเชื่อถือได้  เช่น การทดสอบ (Testing)  การสังเกต 

(Observation)  การบันทึก (Records) การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินแบบฝึกหัด เป็นต้น อีกทั้งมีความ

ยุติธรรมในการวัด และแปลผลอย่างถูกต้อง โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 

ความก้าวหน้า ความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
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การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ              

       จัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับ

สภาพของโรงเรียน ผู้เรียนหรือท้องถิ่น เช่น มีการนำข้อมูลผลการเรียนมาจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อความ

สะดวกหรือง่ายต่อการทำความเข้าใจ        

  ออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามแผนการจัดการเรียนรู้   

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

  ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้   

       ข้าพเจ้ามีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ พัฒนาการเรียนรู้ที่ ส่งผล

ต่อคุณภาพผู้เรียนและนําผลการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้

        วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล       

         จัดกลุ่มนักเรียน         

        วางแผนพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

 ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในด้านการเรียนรู้ 
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1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน      

       ข้าพเจ้าได้จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดย

การจัดตกแต่งห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศในเชิงบวก จัดบอร์ดแสดงผลงานนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

และเกิดแรงจูงใจ  มีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน และตรวจสอบ

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ และได้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนด

กฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และช่วยสร้างความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้ แก่ผู้เรียน มีการจัดทำ

ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจำชั้นเรียนอย่าถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และ

ได้นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

          ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้       

  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อทักษะต่างๆ อย่างรอบด้าน ทำให้

ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และส่งผลให้การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน      

       ข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม

ที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

  มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 

  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน      

  ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ 

      ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้       

 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา     

       ข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา โดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้

ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    

  จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน/ผู้ปกครอง 

1) ผลการประเมิน ปพ.5         

 2) ระบบดูแลฯ 

         ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้       

  นักเรียนได้รับการสนับสนุน แก้ไข พัฒนาและช่วยเหลือดูแลทั้งด้านวิชาการ ลักษณะนิสัย                           

อันพึงประสงค์ รวมทัง้สมรรถนะสำคัญผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       

       ข้าพเจ้าได้ติดตามและดูแลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั ้นปีที ่ 4 ตลอดสายชั ้น  จัด

กิจกรรมโฮมรูม   หลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงและตอนเย็นทุกวัน ให้คำปรึกษากับนักเรียนทั้งระบบกลุ่มและ

เฉพาะรายบุคคลโดยมี กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้   

   1) การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 

2) การคัดกรองนักเรียน                                                                      

3) การส่งเสริมนักเรียน                                                                           

 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา           

 5) การส่งต่อ 

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง ปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุขในการดำรงชีวิตในสังคม  

จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  

นำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรม เช่น การเยี่ยมบ้าน 

การแนะแนว การประชุมผู้ปกครอง การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 

ดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน          

ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึงและป้องกันแก้ไขให้ทันเหตุการณ์    
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ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

  ผู้เรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือในประเด็นปัญหาต่างๆทั้งการเรียน ครอบครัว และการ

ดำรงชีวิต 

 

 

 

 

 

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา     

  ข้าพเจ้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา             

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

  ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และทักษะ 

 

 

 

 

 

 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ  

       ข้าพเจ้าประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน           

  ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

  ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแลทั้งด้านวิชาการลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ รวมทั้ง

สมรรถนะสำคัญผู้เรียน 
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3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ        

 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง       

  ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

           ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องจากการที่ครูได้รับการพัฒนาตนเอง

และแสวงหาการพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

        3.2 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

       ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกิจกรรม PLC ร่วมกับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้จัดให้มีชั่วโมง 

PLC อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในทุกวันอังคาร เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาของครูแต่ละคน 

หรือความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน  โดยในการประชุม PLC แต่ละครั้ง จะมีการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทุกปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการ

ส่วนกลางที่เหมาะสม และยืดหยุ่น เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และหากมีข้อแนะนำที่อาจจะเป็นประโยชน์

ในการพัฒนา ก็จะนำองค์ความรู้นั้นไปปรับปรุงต้นแบบ เพ่ือนำไปพัฒนากิจกรรมต่อไป    

  มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย ผ่านระบบ 

Google Meet หรือระบบออนไลน์ต่างๆและแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจ

ร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพผู้เรียน 

    ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้และวิธีการสอนของครูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของครู 

 

 

 

 

 

  3.3 การนำความรู้ ความสามารถทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้             

ข้าพเจ้านำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที ่มีผลต่อ

คุณภาพผู้เรียน เป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนได้            

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้       

  ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ทำให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

          ลงชื่อ..........................................ผู้ขอรับการประเมิน 

(นางสาวนภาวรรณ  เยแจ่ม) 

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 

(นางสาวชญาภา   หวลหอม) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖  ตารางสอน 

❖  ภาพกิจกรรม 

❖  เกียรติบัตร 

❖  คำสั่ง 

ภาคผนวก 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

๑. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

๒. การออกแบบการจัดการเรียนรู ้

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔. การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู ้

๕. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้

๖. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ

เรียนรู้ 

๗. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

๘. การอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

๑. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 

๒. ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

๓. การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา 

๔. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน

ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      
    

 

 

๑. การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ 

๓. การนำความรู้ ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมา

ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

เกยีรติบัตร 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 18/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ โครงการ

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 29/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 31/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกรอกข้อมูลผลการเรียนนักเรียน 

ปีการศึกษา 2564 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการ

แข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับ

นานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 33/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 40/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางการเรียนการสอน ปี

การศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 41/2565 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานและหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติ

หน้าที่ ปีการศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 42/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ในสถานการณ์

การแพร่ระบาด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนในสถาร

การณ์ โควิด-19 ปีการศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 46/2565 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้าง 

ปฏิบัติหน้าที่(งานวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 52/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศน์ ติดตามการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ในปีการศึกษา 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 53/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแหง่ชาติ ประจำปี 2565 

คำสั่ง 

 

 



 
 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 61/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 62/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเก็บรวบรวมข้อมูลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 

2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 65/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่าย

คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมขุ ประจำปีการศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 66/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 67/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต ปี

การศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 68/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียน

คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 

➢ คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ 73/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขบวนการ PLC 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 

➢ หนงัสือ การประชุมชี้แจงแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

➢ หนังสือ ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติ ดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
                                       
 
         

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลลำดยำว 
ที ่ 40 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดตำรำงกำรเรียนกำรสอน  ปีกำรศึกษำ 2565 
                   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางการเรียนการสอน ดังนี้ 

 

          1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1. นางสาวชญาภา  หวลหอม   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอ าภาพร  เก่งเขตรกิจ        รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทวัส  เจริญสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   กรรมการ 
4. นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   กรรมการ 
5. นายสุชาติ  ค าพร   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  กรรมการ 

     6. นายพรชัย  สุภาตา               ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  กรรมการ 
     7. นางสาวภารดี  ชัยศิร ิ  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  กรรมการ 

8. นางลัดดาวัลย์  ค าพร                 ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว           กรรมการ 
9. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว                   กรรมการ 

    10. นางสาวอุมาพร  โสรส  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว                  กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ อ านวยการและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดตารางสอน และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัด
ตารางการเรียนการสอน 

 

          2.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมอุปกรณ์กำรจัดตำรำงสอน 
1.  นางสาวมยุรา  เรืองฉาย     ครโูรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอุมาพร  โสรส ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว           รองประธานกรรมการ 
3.  นางกัญรินทร ์ จินานิกร   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว           กรรมการ 
4.  นางอารีย์  สีมาขจร                 ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว           กรรมการ       
5.  นางสาวอรวรรณ  พัฒนศิริ            ครโูรงเรียนอนุบาลลาดยาว           กรรมการ       
6.  นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค               ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว           กรรมการ       
7.  นางชุติมา  เกษสุภะ                 ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว           กรรมการ 
8.  นางสาวเกสรา  สิทธิโอด               ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว           กรรมการ 
9.  นางลัดดาวัลย์  ค าพร                 ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว           กรรมการ/เลขานุการ                                                                           

               10. นางสาวสาธิยา  จันทเภา              ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดท าตารางการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   ให้
พร้อมในวันที่ 2 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องวิชำกำรโรงเรียน ก่อนการจัดตารางการเรียนการสอนจริง ในวันที่ 4-5 
พฤษภาคม 2565 

 
 



1 

 

  
 

                                                                 ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลลำดยำว 
                                                          ที ่  41 / 2565 

เรื่อง    แต่งตั้งมอบหมำยงำนและหน้ำที่ให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ปีกำรศึกษำ 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2565 มีประสิทธิภำพ 
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยกำร
กระจำยอ ำนำจ ของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงแต่งตั้งบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้                                                     
 

ครูประจ ำชั้น และรับผิดชอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ก  ระดับชั้นปฐมวัย ดังนี้ 

อนุบำลปีที่ 2 
1. นำงศรินดำ บุตรแสง   ชั้นอนุบำลปีที่ 2 /1 
2. นำงวันทนำ สง่ำเนตร   ชั้นอนุบำลปีที่ 2 /2 
3. นำงพัฒนี นิยมกุล   ชั้นอนุบำลปีที่ 2 /3 

อนุบำลปีที่ 3 
1. นำงสำวลัดดำ ชำญธัญกรรม  ชั้นอนุบำลปีที่ 3 /1 
2. นำงสำวอำรีรักษ์  รักษ์ธัญกำร  ชั้นอนุบำลปีที่ 3 /2 
3. นำงสิรดำ สร้อยศรี   ชั้นอนุบำลปีที่ 3 /3 
 

ข  ระดับช้ันประถมศึกษำ 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 /1 (EN) 

1. นำยค ำดี ขุนดำรำ รับผิดชอบสอน ภำษำไทย ป.1/1 = 5 คณิตศำสตร์ ป.1/1 = 5 วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ป.1/1 =  1  สังคมศึกษำฯ(บูรณำกำรหน้ำที่ฯ) ป.1/1 = 2  ประวัติศำสตร์ ป.1/1 = 1                   
สุขศึกษำและพลศึกษำ ป.1/1 = 1  กำรงำนอำชีพ ป.1/1 = 1  ลูกเสือ ป.1/1 = 1 
รวม 17 ชั่วโมง 

2. นำงสำวภำรดี ชัยศิริ รับผิดชอบสอน ภำษำอังกฤษ ป.1/1-4 = 11 พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ              
ป.1/2-4 =3  พัฒนำทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ป.1/2-4 = 3 
รวม 17 ชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 /2  
1. นำงสุดตำ  ยำสุทธิ  รับผิดชอบสอน  ภำษำไทย ป.1/2 =  5  คณิตศำสตร์ ป.1/2 =  5  

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ป.1/2 = 1 แนะแนว(วิทย์) ป.1/2 = 1 สังคมศึกษำฯ(บูรณำกำรหน้ำที่ฯ)                       
ป.1/2 = 2  สุขศึกษำและพลศึกษำ  ป.1/2 =  1  พัฒนำทักษะไทย(ไทย + คณิต) ป.1/2 =  1  ประวัติศำสตร์ 
ป.1/2 = 1 กำรงำนอำชีพ ป.1/2 = 1 ลูกเสือ ป.1/2 = 1 
รวม 19 ชั่วโมง 





 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลลำดยำว 
ที่  44  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด  
ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 
------------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ จะด าเนินการ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙  ซ่ึงยังมีการแพร่ระบาดอยู่  และประเทศไทยก็ยัง
มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ จึงขอแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
เวรประจ าวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
๑.นางสาวชญาภา  หวลหอม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวอ าภาพร เก่งเขตรกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๓.นายวิทวัส เจริญสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๔.นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  โสรส  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
๖.นางสาวภารดี  ชัยศิริ  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
๗.นายพรชัย  สุภาตา  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ  
๘.นายสุชาติ   ค าพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ อ านวยการ  ก ากับดูแล  สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ส าเร็จ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

 
ครูผู้ท ำหน้ำที่คัดกรอง ณ จุดหน้ำอำคำรเลลิมพระเกียรติ คัดกรองนักเรียนัั้น อนุบำล 
 
 วันจันทร์ 

๑.นางสิรดา  สร้อยศรี            ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ 
๒. นางพัฒนี  นิยมกุล    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 

 3.นางสาวกาญจน เก่งเขตกรณ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 วันอังคำร 

๑.นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวศิริพัชร  ชมพู    นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

 3.นางสาวสิตานันท์  ศรีอินทร์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
  

 



 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลลำดยำว 
ที่   45  / 2565 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ร้ำนค้ำสหกรณ์โรงเรียน ในสถำนกำรณ์โควิด 19  ปีกำรศึกษำ  2565 
------------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ จะด าเนินการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙  ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดอยู่  และประเทศไทยก็ยังมี
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ จึงขอแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
การด าเนินการกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
  ๑. นางสาวชญาภา  หวลหอม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอ าภาพร เก่งเขตรกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  ๓. นายวิทวัส เจริญสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  ๔. นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  ๕. นางสาวอุมาพร  โสรส  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
  ๖. นางสาวภารดี  ชัยศิริ  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
  ๗. นายพรชัย  สุภาตา  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ  
  ๘. นายสุชาติ   ค าพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ     
  9. นางปวีณา  พานิช  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะในการด าเนินงานร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
 
 2.  เจ้ำหน้ำที่ร้ำนค้ำสหกรณโ์รงเรียน  ได้แก่ 
       2.1  นางปวีณา  พานิช   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ 
  2.2  นางสมพงษ ์ สนธิพัก  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
       2.3  นางปัญทิพย์  เพียราชโยธา  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
       2.4  นางเพ็ญศรี  เกษรพรม  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
  2.5  นางชุติมา  เกษสุภะ   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ        
  2.6  นางลัดดาวัลย์  ค าพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้ำที ่ ดูแล  และจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับผิดชอบงานในแต่ละวันให้เกิดความสะดวก  คล่องตัว  เรียบร้อย 
  
 
 
 



 
  

 ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลลำดยำว 
       ที่  ๔๖ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ (งำนวิชำกำร) ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 
 

   
         อาศัยอ านาจบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อ านาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอ านาจระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ จึงแต่งตั้ง
และมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปฏิบัติ
หน้าที่ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร 
 ๑. นางสาวชญาภา  หวลหอม     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวอ าภาพร  เก่งเขตรกิจ    รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิทวัส  เจริญสุข     รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวณัฐพร รัตนาแพง    รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๕. นางสิรดา  สร้อยศรี        ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
๖. นางสาวอุมาพร โสรส        ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
๗. นายสุชาติ ค าพร     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางสาวภารดี ชัยศิริ        ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นายพรชัย สุภาตา        ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือให้ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 ๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
 ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
 ๑. นางสาวชญาภา  หวลหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวอ าภาพร  เก่งเขตรกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวิทวัส  เจริญสุข      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
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คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ที ่ ๖๑ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………… 

 
 ด้วย วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ดังนั้น 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จึงได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่  ๒๗  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายวิทวัส เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวอุมาพร โสรส ครโูรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวภารดี ชัยศิริ ครโูรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 ๑.๗ นายสุชาติ คำพร ครโูรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 ๑.๘ นายพรชัย สุภาตา ครโูรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๙ ว่าทีร่้อยตรหีญิงอิศรา อาจบำรุง ครโูรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ และอำนวยการด้านต่าง ๆ  
   แก่กรรมการทุกฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที ่ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายวิทวัส เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายพรชัย สุภาตา ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  กรรมการ 
 ๒.๓ นายสุชาติ คำพร ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 ๒.๔ นายสมกิจ น้อยคำมูล ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ  
 ๒.๕ นายภาคย์ ทองขาว ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 ๒.๖ นายวิศิษฏ์ เสือทุเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 

 
/๒.๗ นางสาวณัฐพร ไร่นุ่น... 



 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาว                                                                                                 

ที ่62 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                   

ในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้มีการจัดอบรมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)” 

โดยขอให้สถานศึกษา จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของ

สถานศึกษาออนไลน์ เพื่อให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ         

 1. นางสาวชญาภา หวลหอม        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ

 2. นางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   รองประธานกรรรมการ

 3. นายวิทวัส เจริญสุข            รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   รองประธานกรรรมการ

 4. นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   รองประธานกรรรมการ

 5. นายพรชัย สุภาตา  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 6. นายสุชาติ คำพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 7. นางสาวอุมาพร โสรส  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 8. นางสาวภารดี ชัยศิร ิ  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 9. นางสาวชนิตา แก่งอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 10. นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการและเลขานุการ

 มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการจัดทำเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน แบ่งตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณา ดังต่อไปนี้  

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์     

 1. นายสุชาติ คำพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นางสาวปนัดดา ดวงประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
ที่ ๖๕ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

……………………………………………………………… 
 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านอบายมุข ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี เพื่อปลูกฝังทางด้านจิตใจโดยอาศัยธรรมะขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ, ค่านิยม ๑๒ ประการ และคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. อันได้แก่ มีความพอเพียง มีวินัยดี และมีจิตอาสา มุ่งเน้นธรรมะที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งจะดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 
๘ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารปฐมสิทธิ์พิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อนี้ 
 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายวิทวัส เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวอุมาพร โสรส ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวภารดี ชัยศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 ๑.๗ นายสุชาติ คำพร ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 ๑.๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๙ นางสาวเพ็ญประภา แซ่ม้า ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๐ นางสาวภาวินี เขม้นกิจ ครผูู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ และอำนวยการด้านต่าง ๆ  
   แก่กรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางชุติมา เกษสุภะ ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 ๒.๓ นางสาวทิวาพร เรือนไทย ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
 

/๒.๔ นางเพ็ญศรี เกษรพรม... 



 
 

 
                                                             
 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลลำดยำว 
ที่    66 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร กำรประเมินสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
.......................................................................................................... 

 

 ด้วยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้มีก าหนดการการเข้ารับการประเมิน
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ในครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
๑. นางสาวชญาภา หวลหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอ าภาพร  เก่งเขตรกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิทวัส  เจริญสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
5. นายพรชัย สุภาตา     ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว    กรรมการ 
๖. นายสุชาติ  ค าพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
๗. นางสาวภารดี ชัยศิริ     ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
๘. นางสาวอุมาพร โสรส     ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
9. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาประสานงานและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การเข้ารับการประเมิน

สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมกำรรวบรวมเอกสำรขอบเขตกำรประเมิน 
ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
 1. นางสาวอ าภาพร  เก่งเขตรกิจ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2. นางโศรดา  ศรีเดช   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
3. นางลฎาภา  กลิ่นด้วง   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
4. นางสมพงษ์  สนธิพัก   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
5. นางสาวกุลยา  พงศ์ภาณุกุล  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ/เลขานุการ                      
 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อิศรา  อาจบ ารุง  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจิราภรณ์  บุญยัง  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 

3. นางสุภาพร  ทาระการ   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 
4. นางอารีย์  สีมาขจร   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ 





 
ค ำสั่ง  โรงเรียนอนุบำลลำดยำว 

ที ่68 /  2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
*************************************************************** 

    ด้วยโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้จัดกิจกรรม Open House และกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ขึ้น เพ่ือเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนได้น ำผลงำนและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ตลอดจน
ผลงำนนักเรียนจำกกำรเรียนกำรสอนในสำระวิทยำศำสตร์และเทคโลยี  มำจัดแสดงเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บูรณำกำรกิจกรรมในกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์มำกยิ่งขึ้น ทั้งเป็นกำรสนองนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  โดยจัดขึ้นในวันอังคำรที่ 19 สิงหำคม 
2565 กำรจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลำ ในพิธีเปิดในภำคเช้ำ 08.30-11.30 น. โดยมีนักเรียนระดับชั้น อนุบำล 
ป.1 ,ป.2, ป.3 เข้ำร่วมกิจกรรมพร้อมกัน และในภำคบ่ำย ระดับชั้น ป.4, ป.5, ป.6 ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดกิจกรรม
ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
 
     1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นำงสำวชญำภำ หวลหอม     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิทวัส  เจริญสุข     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวรัตภรณ์ รัตนำแพง    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงสำวอ ำภำพร  เก่งเขตรกิจ    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   รองประธำนกรรมกำร 
5. นำยสุชำติ    ค ำพร      ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   กรรมกำร 
6. นำยพรชัย สุภำตำ      ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   กรรมกำร 
7. นำงศิรดำ สร้อยศรี      ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   กรรมกำร 
8. นำยค ำดี     ขุนดำรำ      ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   กรรมกำร  
9. นำงวำริฉัตร  พิลึก          ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   กรรมกำร 
10. นำงสำวอรวรรณ พัฒนศิริ          ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   กรรมกำร 
11. นำงลัดดำวัลย์ ค ำพร       ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   กรรมกำร 
12. ว่ำที่ร.ต.หญิง อิศรำ อำจบ ำรุง     ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว   กรรมกำร 
13. นำงชุติมำ   เกษสุภะ      ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
14. นำงจ ำลักษณ์  ค ำแผลง            ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว         กรรมกำร/ช่วยเลขำนุกำร 









หนังสือฉบับน้ีลงนามอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกตองจากเลขท่ีหนังสือไดท่ี 

http://executivesigned.ipst.ac.th 

ท่ี ศธ 5306.3/ 

กุมภาพันธ 2565 

เร่ือง ขอเชิญรวมประชุมช้ีแจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  กําหนดการประชุมช้ีแจงแนวทางการติดตามประเมินผล 

2. รายชื่อโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ

ตามท่ี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดําเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมีโรงเรียนของทานเขารวมโครงการฯ ในปงบประมาณ 

2565  สสวท. ยังคงมุงเนนกระบวนการติดตามประเมินผล การจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ และเก็บรวบรวมขอมูลของโรงเรียน 

เพ่ือนํามาสังเคราะหและจัดทําขอมูลยอนกลับในการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหารและครูของโรงเรียน สําหรับใชเปน

แนวทางในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ท้ังในมิติของคุณภาพดานการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะครู

และนักเรียน น้ัน 

ในการน้ี สสวท. ไดกําหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ดวยระบบออนไลน ในวันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

ผานแอพลิเคชั่น Zoom cloud meetings รายละเอียดดังส่ิงท่ีสงมาดวย 1 โดยแบงการประชุมออกเปน 2 รอบ ดังน้ี 

รอบเชา เวลา 08.45 – 10.30 น. ประชุมชี้แจงโรงเรียนท่ียังไมอยูในรอบการติดตามฯ 

รอบบาย เวลา 13.00 – 15.15 น. ประชุมชี้แจงโรงเรียนท่ีอยูในรอบการติดตามฯ ปการศึกษา 2564 

โดยตรวจสอบรอบการประชุมโรงเรียนของทานตามรายละเอียดดังส่ิงท่ีสงมาดวย 2  สสวท. ขอเชิญทานและผูเก่ียวของ 

เขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาว ท้ังน้ี ขอความกรุณาทานมอบหมายผูท่ีเก่ียวของกรอกแบบตอบรับการเขารวมประชุม

ท่ีลิงก https://forms.gle/moEt41ub3YXpHRUc9  ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2565 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สสวท. หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี และ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

ขอแสดงความนับถอื 

(นายพรชัย  อินทรฉาย) 

รองผูอํานวยการ ปฏิบัติงานแทน 

ผูอาํนวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ฝายบริหารเครือขายและพัฒนาครู 
โทร. 0 2392 4021 ตอ 3201 (นิอร ภูรัตน) 
โทรสาร 0 2381 4042 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : smt@proj.ipst.ac.th 
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