
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานบุคลากร 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการมาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
ส่วนราชการนั้น โดยให้มีผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าท่ีบริหาร
กิจการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการของ
สถานศึกษา รวมท้ังนโยบาย ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ
พัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นผู้แทนของสถานศึกษา การจัดทํานิติกรรม
สัญญาในราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับมอบอํานาจ จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับ กิจการของ
สถานศึกษา มีอํานาจหน้าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการสถานศึกษามีคําส่ัง แต่งต้ังและ
มอบหมายการปฏิบัติงาน กําหนดบทบาทภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ มอบนโยบายดําเนินงาน จัดทํา แผนปฏิบัติ
งานประจําปี ดําเนินตามโครงการ กิจกรรมท่ีกําหนด  มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงาน มาตรฐาน
คุณภาพ มาตรฐานงานประจํา ปีละ 2 ครั้ง ประกาศเกณฑ์การประเมินและมอบหมายงานในการประเมิน
ประสิทธิภาพ สรุปรายงานผลการประเมินนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานกลุ่มงานธุรการ บริหารท่ัวไปและบุคลากร แบ่งงานออกเป็นงานบุคลากร งานงบประมาณและ การเงิน 
งานสารบรรณ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานตรวจสอบภายใน งานระดมทรัพยากร งานอาคาร สถานท่ี โดยได้
จัดวางแผนการดําเนินงาน จัดทําโครงการงานต่าง ๆ เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนการประชุม
คณะกรรมการ วางแผนกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล ได้ดําเนินการ  ดังนี้                           

  - การจัดโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
  - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทางด้านวิชาชีพด้วยวิธีการอบรม/สัมมนา และทํา

ผลงานเพื่อขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
  - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนทําวิจัยในช้ันเรียนทุกปีการศึกษา  
  - สนับสนุนให้ครูผู้สอนส่งผลงานเพื่อรับโล่ห์/รางวัล จากหน่วยงานต่าง ๆ  
  - จัดให้มีระบบการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครู

และบุคลากร มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองตลอดเวลาและปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อสถานศึกษา 

  - จัดทําเกียรติบัตรเพื่อมอบให้ครูและบุคลากรเนื่องในโอกาสท่ีครูได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน เช่น     
ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจระดับช่วงช้ันเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



การบริหารงานบุคคล 

 โรงเรียนมีบุคลากรตามมาตรฐานของ ก.ค.ศ. ครูมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีและปริญญาโท รวมท้ังมี
การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ทุกคนทุ่มเทช่วยเหลือกล่อมเกลา
นักเรียนเสมือนเป็นลูกหลาน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหาข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ใช้กิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของตนเอง มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรับราชการของบุคลากร การโอนย้าย บรรจุแต่งต้ัง การลา การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงวิทยฐานะ การพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบํารุงขวัญและให้
กําลังใจ มีการวางแผนการดําเนินงานบุคลากร อย่างเป็นระบบ จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการจัดกิจกรรม / โครงการ วางแผนจัดระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทํามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 34 (2) สถานศึกษาและส่วน
ราชการ มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น โดยให้มีผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าท่ีบริหารกิจการของโรงเรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนมีคําส่ังแต่งต้ังและ
มอบหมายการปฏิบัติงาน กําหนดบทบาทภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ มอบนโยบายดําเนินงาน จัดทําแผน
ปฏิบัติงานประจําปี ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมท่ีกําหนด มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงาน 
และตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจําปีละ 2 ครั้ง ประกาศเกณฑ์การประเมินและมอบหมายงานท่ีใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพ สรุปรายงานผลการประเมิน นําผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรางวัลผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึง่นวัตกรรม ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ช่ือผลงานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างส่ือจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในช้ันเรียน 



ข้อมูลอัตราก าลัง 
สรุปข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า  
ป. ตรี 

น้อยกว่า 
30 ปี 

30-50 
ปี 

มากกว่า  
50 ปี 

ผู้อํานวยการโรงเรียน - 1 - - 1 - 1 - 
ครูประจําการ 1 10 - 10 ๑ 6 5  
ครูอัตราจ้าง - 7 - ๖ 1 4 1 2 
ครูธุรการ - 1 - - 1 1 - - 

ลูกจ้างประจํา 1 - 1 - - - - 1 
รวม 2 19 1 16 4 11 7 3 

 

ข้อมูลขาราชการครูโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ท่ื ชื่อ - สกุล อาย ุ อายุราชการ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 
1 นางสาลินี   สุขศิริ 42 20 ผู้อํานวยการ

โรงเรียน 
กศ.ม บริหารการศึกษา 

2 นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 28 6 ครู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

3 นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 32 6 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

4 นางยุวดี  ทองคํา 32 5 ปี 8 เดือน ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

5 นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม 
 

41 5 ปี 6 เดือน ครู ศษ.บ
. 

เทคโนโลยีการ
ส่ือสารและการ

การศึกษา 
6 นายอนุวัตร  ธิระมาร 

 
28 4 ปี 3 เดือน ครู ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

7 นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
 

๓6 3 ปี 8 เดือน ครู วทบ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางไม้ 

8 นางสาวกนิษฐา   วรรณวงษ์ 
 

28 3 ปี 1 เดือน ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 

9 นางสาวชฎาพร    เสาร์คํา 25 1 ปี 1 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 

10 นางสาวนัทจนันท์   ซ่อนกล่ิน 24 1 ปี 1 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 

11 นางสาวปณิสรา   คํามูล 26 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 

12 นางสาวจิราพร    ทองหนูนุ้ย 33 11 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ข้อมูลครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจ าโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา 2562 



ท่ื ชื่อ - สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒ ิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 

1. นางพะเยาว์  เรืองอ่อน ๖6 45 ค.บ. นาฏศิลป์ องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

๒ นางกัญจนา  บัวพุ่ม ๔7 22 บ.ธ.บ. บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

3 นางสาวเณรพี  ถนอม
สินทรัพย์ 

28 5 ศ.ศ.บ. นาฏศิลป์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

4 นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 29 4 ค.บ. สังคมศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

5 นางสาวรวงทอง มาตผล 28 3 ปี 8 เดือน ค.บ. ภาษาไทย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

6 นางสาวธนวรรณ ผิวบัวคํา 29 4 ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

7 นางสาวแก้วใจ  จําปาทอง 30 5 ค.บ. ภาษาไทย 
 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

8 นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 30 - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สพฐ. 
9 นายสิทธิพร  เกตุมี 57 - ม.ศ. 3 - สพฐ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาบุคลากร 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 หมวต 7 
มาตรา 52 กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และ มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูง กระทรวงศึกษาธิการเร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครู การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้อง
พัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพโดยศึกษาวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ การสํารวจจุดอ่อน จุดแข็ง รวมท้ังระบบ การเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ครูผู้สอนในด้านความสามารถ ความถนัด  ความสนใจท่ีมีต่อการเรียนการ
สอน เพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่อง กําหนดให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป้าหมายพัฒนาครูเพื่อให้ครูเป็นผู้นําทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนใช้
กระบวนการทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือของครูแกนนํา ครูต้นแบบ และหน่วยงานอื่น ๆ 
ช่วยในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน มีมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเกณฑ์กําหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนส่งเสริมและกําหนดนโยบาย
ให้ครูต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองปีละ 2 ครั้ง มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง โดยงานพัฒนา
บุคลากรรับผิดชอบการดําเนินการเสนอโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ มีการสรุปรายงานผลการ
เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานทุกครั้ง 

 

 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” 
(Future Teachers for Future Learners) ระหว่างวันท่ี 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์



 
 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลา ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมการประชุมประกาศใช้แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕  
สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ 

๓  ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

    ๖ 
 

ผู้บริหาร คณะครู  และบุคลากร 
 

นํานักเรียนทัศนศึกษา  ประจําปีการศึกษา
2561 

๔  ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

เมืองโบราณ  จังหวัด
สมุทรปราการ 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก ๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมประชุมคณะบริหารจัดการสนามสอบ 
“ธรรมศึกษา”  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๕  ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

วัดบัวขวัญ   
พระอารามหลวง 

สํานักงานรองเจ้าคณะ 
จังหวัดนนทบุรี 

๓ 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี ๔   
 
 
 
 
 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมโรงเรียน 
ทานสัมฤทธิ์วิทยา 

โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ๖    
             



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
นางสาวยุวดี ทองคํา 
นางสาวธนันพัชร์ โพธิง์ามพุ่ม 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา  แสงเนตร 
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 

อบรมระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู (Logbook Teacher) 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก  

(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) 

 

๖ 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ ฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
ช้ันสูง (ATC) 

๒๒ – ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนวัด
ตําหนักใต้  
จ.นนทบุรี 

สโมสรลูกเสือคุณภาพและ 
สพป.นนทบุรี  

เขต ๑ 

๑๕๒ 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมประชุมผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งท่ี  
๙/๒๕๖๑ 

๑๓  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีและหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 

16 พฤศจิกายน 
2561 

ณ สพป.นนทบุรี 1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 
 

6 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมประชุมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหา 
ธีรราชเจ้า” ประจําปี  ๒๕๖๑ 

๒๐  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ ผู้นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
“วันมหาธีรราชเจ้า” ประจําปี ๒๕๖๑ 

๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
 

สพป.นนทบุรี  
เขต ๑ 

๔ 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7 ธันวาคม 
2561 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี  
เขต ๑ 

8 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมประชุมผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งท่ี  
๑๐/๒๕๖๑ 

๑๒  ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน  เยาวชน  
จังหวัดนนทบุรี  “อบจ.นนท์เกมส์”  ครั้งท่ี  
๒  (รอบคัดเลือกอําเภอบางกรวย) 

๑๓  ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

สนามกีฬา 
จังหวัดนนทบุรี 

โรงเรียนอนุบาล 
บางกรวย 

๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล  (๑  ตําบล  ๑  โรงเรียนคุณภาพ) 

๑๗  ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมประชุมการจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทอง 
ฝังลูกนิมิต 

๑๘  ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

วัดยางป่า วัดยางป่า ๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมการประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล (๑ ตําบล  ๑  โรงเรียน
คุณภาพ) 

๑๙   ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

 
 
 

อบต.บางขุนกอง อบต.บางขุนกอง ๓ 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ นําคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการนําเสนอ
โครงการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี  
เทิดไท้องค์ราชัน  ระดับเพชรต้นแบบ 

๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
นนทบุรี 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี 

๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวเพ็ญนภา พันพนิิจ 
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
นางยุวดี  ทองคํา 
นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร   แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวชฎาพร  เสาร์คํา 
นางสาวปาณิสรา คํามูล 
นางสาวรวงทอง  มาตรผล 
นางสาวธนวรรณ ผิวบัวคํา 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จําปาทอง 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
 

นําคณะครูและบุคลากรสัมมนาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล  
IQA  AWARD  ภายใต้งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   

๒๔-๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน  นครปฐม 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๘ 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง 

๔ มกราคม  
๒๕๖๒ 

อบต.บางขุนกอง อบต.บางขุนกอง ๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมประชุมการเฝ้าระวังปัญหาความ
ประพฤตินักเรียน  และนักศึกษา 

๙ มกราคม  
๒๕๖๒ 

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี 

๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรีฑายุวชน  เยาวชนจังหวัดนนทบุรี  “อบจ.
นนท์เกมส์” 

๑๔ มกราคม  
๒๕๖๒ 

สนามกีฬา  Nonthaburi  
Stadium 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี 

๓ 

นางสาวปาณิสรา คํามูล 
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 

PLC ครั้งท่ี 1 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นท่ี
ปฏิบัติการเป็นฐานด้วยระบบ TEPE online 

14 ม.ค. 62 สพป.นนทบุรีเขต1 สพป.นนทบุรีเขต1 6 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

ร่วมงานพิธรีับมอบโล่รางวัลโครงการ 
แบบอย่างปี 2561 ร่วมกับสถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์โครงการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง เขต 
พื้นท่ีภาคกลางตอนบน  
 
 
 
 

15 มกราคม 
2561 

ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน 
 

เครือข่ายภาคกลางตอนบน 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวเพ็ญนภา พันพนิิจ 
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
นางยุวดี  ทองคํา 
นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร   แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวชฎาพร  เสาร์คํา 
นางสาวปาณิสรา คํามูล 
นางสาวรวงทอง  มาตรผล 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จําปาทอง 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

ร่วมพิธีวันครูและรับมอบเกียรติบัตร  ครู
ดีเด่น  ครูดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนดีไม่มี
อบายมุข 

๑๖ มกราคม  
๒๕๖๒ 

วัดบางบัวทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี 

๓ 

ผู้บริหาร คณะครู  และบุคลากร 
 

ร่วมกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์วันครู ๑๘ มกราคม  
๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดซองพลู โรงเรียนวัดซองพลู ๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
อบต.บางขุนกอง 

๒๒ มกราคม  
๒๕๖๒ 

 

อบต.บางขุนกอง อบต.บางขุนกอง ๓ 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมการประชุมโครงการ  “Coaching  
Teams”  เพื่อยกระดับคุณภาพ 

๒๕ มกราคม  
๒๕๖๒ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุร ี

สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางกนิษฐา วรรณวงษ ์

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงการจัด
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (ระดับสนาม
สอบ) 

๒๘ มกราคม  
๒๕๖๒ 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้แทนศูนย์สอบ  O-NET  ป.๖ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมช้ีแจงการทดสอบ RT  ป.๑  และ  NT  
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ การฝึกอบรมโครงการสภานักเรียนต้านภัยยา
เสพติด 
 

7 – 8 
กุมภาพันธ์ 

2562 

โรงแรมนนทบุรี พาเลซ สพป.นนทบุรี  
เขต ๑ 

๑๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมผู้บริหาร  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียน
คุณภาพ) 
 
 

๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การจัดทําแผน
โครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ  
CONNEXT  ED ระยะท่ี  ๒  ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

๑๓-๑๔ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 

โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า  
ฉะเชิงเทรา 

บริษัท  ซีพีออลล์  จํากัด  
(มหาชน) 

๑๒ 

นางสาวปาณิสรา คํามูล การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “AKITA 
JAPAN THAILAND ACTION” 

11 ก.พ. 62 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

สพป.นนทบุรีเขต1 
6 

นางสาวปาณิสรา คํามูล 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 

PLC ครั้งท่ี 1 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นท่ี
ปฏิบัติการเป็นฐานด้วยระบบ TEPE online 

14 ก.พ. 62 สพป.นนทบุรีเขต1 สพป.นนทบุรีเขต1 
6 

นางสาวแก้วใจ  จําปาทอง เข้าร่วมการประชุมงาน“มาฆบูชา สมัชชาวิถี
พุทธ” ประกาศปฎิญญาสืบสานอดุมการณ์วิถี
พุทธ 

14-15ก.พ. 62 หอประชุม มวก.๔๘พรรษา 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

12 

ผู้บริหาร คณะครู  และบุคลากร 
 

การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทยโดยวิทยากรจิตอาสาจาก
หลักสูตรจิตอาสา 904  
“หลักสูตรประจํา”รุ่น 2/61 “เป็นเบ้า เป็น
แม่พิมพ์” 
 
 

๑๖  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

หอประชุมเอนกประสงค์   
วัดบางบัวทอง  นนทบุรี 

วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา  
๙๐๔  “หลักสูตรหลักประจํา”  

รุ่นท่ี  ๒/๖๑   
“เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” 

๓ 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ นํานักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ จํานวน  ๖  โรงเรียน 

๒๑-๒๒
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

แคมป์อู่ทองสักทอง  สุพรรณบุรี 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก 

(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

๑๒ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการ
ประเมิน  พัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕ กุมภาพันธ์ 
2562 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๒ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

3 ช่ัวโมง 

นางยุวดี ทองคํา 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์  
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 

การจักสอบด้วยข้อสอบมาตฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2561 

26 กุมภาพันธ์ 
2562 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๒ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

6 

นางสาวปาณิสรา คํามูล อบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล ปีงบประมาณ 2562  ช่วงท่ี 1 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

25 – 27 พ.ค.  
2562 

โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ สสวท. 12 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อํานวยการโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล รุ่นท่ี  
๗   

๒๗ ก.พ.-๑ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท  
นครนายก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๘ 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ส่ือพัฒนาทักษะ
ทางสมองในเด็กปฐมวัย 

(Executive Function : EF) 

19 มีนาคม 
2562 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

3  

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวปาณิสรา คํามูล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา
โรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล  (๑  ตําบล  ๑  โรงเรียนคุณภาพ) 

๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร ประชุมแผนการดําเนินงานและวางแนว 
ทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนรว่มกับ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  โครงการ 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียงโรงเรียน 
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาค 
กลางตอนบน  

22 มีนาคม  
2562 
 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการมหาวิทยาลัยพี่เล้ียง 3 

นายอนุวัตร  ธิระมาร เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล ( ๑ ตําบล ๑โรงเรียน
คุณภาพ)  

วันท่ี 22 มีนาคม 
2562 

ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1 3 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 

การประเมินการรับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

 
 
 

25 มีนาคม 
2562 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

3  



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวเพ็ญนภา พันพนิิจ 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
 
 

นําเสนอผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า  
สพฐ. OBEC  AWARDS  ครั้งท่ี  ๘  ปี
การศึกษา  ๒๕๖๑  ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม  ประเภทสถานศึกษาส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรม  PLC   

๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

ภูเขางามรีสอร์ท   
จังหวัดนครนายก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 

การอบรมพัฒนาต่อยอด  “โรงเรียนคุณธรรม
นนทบุรี  เทิดไท้องค์ราชัน  ระดับเพชร
ต้นแบบ” 

๒๙ มีนาคม
๒๕๖๒ 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี 

๖ 

ผู้บริหาร คณะครู  และบุคลากร 
 

นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา
ดูงานชุมชนพัฒนาอนุรกัษ์ระบบนิเวศป่าชาย
เลนและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๒-๓ เมษายน  
๒๕๖๒ 

จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

๑๒ 

นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นางสาวธนันพัชร์ โพธิง์ามพุ่ม 
นางสาวนัทจนันท์ เสาร์คํา 
นางสาวรวงทอง มาตผล 

การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของ
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)โรงเรียนสุจริต 
 
 

9 เมษายน 
2562 

ห้องประชุมนครนนท์โรงแรม
เดอะริช  

จังหวัดนนทบุรี 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

  

6  



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  ๑ 
(๑  เมษายน  ๒๕๖๒) 

๑๗ เมษายน  
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาวปาณิสรา คํามูล อบรมเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning และการสร้าง
นวัตกรรมจากกระบวนการของ STEM เพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตามบริบทจริง 

22 ม.ย. และ 
29 ม.ย. 2562 

สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

๑๘ 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นางสาวธนันพัชร์ โพธิง์ามพุ่ม 

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํา
สารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑  ระดับจังหวัด  ตามโครงการ  TFE  
(Teams  For  Education) 

๒๕-๒๗ เมษายน  
๒๕๖๒ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุร ี

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี 

12 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ 
ศูนย์ฝึกอบรม  สพฐ. ๐๐๔  

๒๕ – ๒๗  
เมษายน  ๒๕๖๒ 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 
จังหวัดนนทบุรี 

สสวท 18 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร อบรมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ๒๕๖๒ 
สําหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอน

ปลาย กิจกรรมเก็บดาวมาฝากเธอ 

๒๙-๓๐ เมษายน 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมรอง ผอ สพป.นนทบุรี เขต ๑/
ผู้อํานวยการสถานศึกษา  และผู้อํานวยการ
กลุ่ม สพป.นนทบุรี เขต ๑  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒ 

๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวธนันพัชร์ โพธิง์ามพุ่ม 

เข้าร่วมการประชุม โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี 5 

1 พฤษภาคม 
2562 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทรา 

 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

6  

นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อการวัดผลในยุคไทยแลนด์4.0" 
 
 
 
 

2-3 พฤษภาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมทางไกลเพื่อรับชมการนําเสนอผลงาน
ของ  ๔  ปีการศึกษา  พัฒนาชายแดนใต้  
โดยพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมช.ศธ.  และ
ประชุมข้อราชการจากเลขาธิการ  สพฐ. 

๘ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวเพ็ญนภา พันพนิิจ 
นางสาวปาณิสรา คํามูล 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 

เข้าร่วมการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   

๒๒ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ 

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๓ 

นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย โครงการเด็กนนทบุรีสายตาดีเพื่อเพิ่มโอกาส
การเรียนรู้ตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปี 2562 

23 พฤษภาคม 
2562 

ห้องประชุมศรีสุลาลัย 
โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า 

จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

  

6  

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

เข้าร่วมอบรม “การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
STEM Education ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น” 
 
 
 
 

๒๔ – ๒๖ 
พฤษภาคม 256

๒ 
 
 

ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม  สพ ฐ . ๐ ๐ ๔ 
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 

๑๘  
 
 
 

 
 
             



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก 

28 พฤษภาคม 
2562 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1 6 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 

ประชุมสถานศึกษานําร่องการพัฒนาตาม
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ 

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏ ิ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ๖ 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาระบบบริหาร
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น” 

๓๑ พฤษภาคม 
256๒ 

ห้องประชุมแสงสินแก้ว อาคาร
ผู้ป่วยนอกชั้น ๔ โรงพยาบาลศรี
ธัญญา 

 

โรงพยาบาลศรีธัญญา ๖ ช่ัวโมง               

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสาร 
สนเทศทางการศึกษา 

7 มิถุนายน 
2562 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี  
เขต ๑ 

8 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 

อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่าน
ระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-
๕ ปี) อย่างมีคุณภาพ  ครั้งท่ี  ๑ 

๘-๙ มิถุนายน  
๒๕๖๒ 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๑๒ 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมรอง ผอ สพป.นนทบุรี เขต ๑/
ผู้อํานวยการสถานศึกษา  และผู้อํานวยการ
กลุ่ม สพป.นนทบุรี เขต ๑  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒ 

๑๐ มิถุนายน
๒๕๖๒ 

 
 

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ 

ประชุมนําเสนอโครงการสถานศึกษานําร่อง
การพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๒ 

โรงเรียนราษฎรน์ิยม สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางขุนกอง 

๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
บางขุนกอง 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
บางขุนกอง 

๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

๑๔-๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๒ 

โรงแรมนนทบุรีพาเลช สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๑๒ 

นางสาวรวงทอง  มาตผล การดุแลห้องสมุดโรงเรียนสําหรับครูท่ีไม่มีวุฒิ
ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ 
และสาสนเทศศาสตร์ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
เขต ๑ 

๑๔-๑๕ มิถุนายน  
๒๕๖๒ 

 

โรงเรียนไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๑๖ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย
ผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพ 
ครั้งท่ี 2 หลักสูตรสะเต็มศึกษาใน 

ระดับปฐมวัย 
 

15-17 มิถุนายน
2562 

ห้องประชุม 1  
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

จังหวัดนนทบุรี 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

18  



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่าน
ระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-
๕ ปี) อย่างมีคุณภาพ  ครั้งท่ี  ๒ 

๑๖-๑๗ มิถุนายน
๒๕๖๒ 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๑๒ 

นางสาลินี  สุขศิริ อบรมเชิงปฏิบัติการตอบแบบวัดการรับรู้ใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 

๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวเพ็ญนภา พันพนิิจ 
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร   แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวชฎาพร  เสาร์คํา 
นางสาวปณิสรา คํามูล 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ 
นางสาวรวงทอง  มาตผล 
นาวสาวธนวรรณ ผิวบัวคํา 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จําปาทอง 
 

อบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
Active  Learning  และการสร้างนวัตกรรม
จากกระบวนการ  STEM  เพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนอย่างยั่งยืนตามบริบทจริง   

๒๒, 29 
มิถุนายน๒๕๖๒ 

สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน ์

สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน ์

16 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมพิธีรับโล่รางวัล “โรงเรียนคุณธรรม
นนทบุรี  เทิดไท้องค์ราชัน  ระดับเพชร
ต้นแบบ”  แสดงผลงานจัดนิทรรศการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนําเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” 

๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

วัดบางบัวทอง สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ เข้าร่วมพิธีทบทวนคําปฏิญาณตนและสวน
สนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ  ประจําปี ๒๕๖๒ 

๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
ศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาการคํานวณ  

5 กรกฎาคม 62      ณ  สพป.นบ.1 
 

สพป.นนทบุรี เขต 1 6 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมรอง ผอ สพป.นนทบุรี เขต ๑/
ผู้อํานวยการสถานศึกษา  และผู้อํานวยการ
กลุ่ม สพป.นนทบุรี เขต ๑  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 
(วัดศรีประวัติ) 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาวปาณิสรา คํามูล 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 

การอบรมเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล การ
บริหารงานตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ครู
ผู้ช่วย 

10 ก.ค. 2562 ห้องประชุมโรงเรียนประชา
อุปถัมภ ์

สพป.นนทบุรีเขต1 6 

นางสาวชฎาพร เสาร์คํา การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําส่ือดิจิทัล 
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้  

๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

6 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนัก
ประชาสัมพันธ์ ของ สพป.นนทบุรี เขต 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

12 กรกฎาคม 
2562 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี  
เขต ๑ 

8 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมประเมินผู้สมัครสอบรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย 
 
 

20-21 
กรกฎาคม 
2562 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

12  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวปาณิสรา คํามูล 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดคํานวณ 
และผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การศึกษา
ยุค ๔.๐ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

22 – 23 ก.ค. 
2562 

สพป.นนทบุรีเขต1 สพป.นนทบุรีเขต1 
 

12 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย การอบรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ 
จังหวัดนนทบุรี 2562 

23 
กรกฎาคม 
2562 

ห้องประชุมโรงเรียน 
เตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

6  

นางสาวพินทุสร แสงเนตร ฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 

“หลักสูตรพื้นฐาน” 

๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๘ 

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร 
 

วิทยากรผู้ช่วยในการจัดค่ายวิชาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้วยวิธีบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน  

25 กรกฎาคม  
2562 

ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียน
วัดบางไกรนอก 

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ๑๒  

นางสาลินี  สุขศิริ อบรมคณะกรรมการประเมิน “โรงเรียน
คุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน”  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 

นางสาวพินทุสร แสงเนตร การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี 

๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๘ 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง กรอบ
แนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามช่วง
วัย 

๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงแรมรอยัลซิต้ี  
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

๖ 

นางสาวปาณิสรา คํามูล 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

การประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพและงบประมาณโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลปีงบประมาณ 2563 

2 ส.ค. 2562 ห้องประชุมโรงเรียนวัดสมรโกฏิ สพป.นนทบุรีเขต1 
 

6 

นางสาวปาณิสรา คํามูล เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสํารองแห่งชาติ ครั้ง
ท่ี 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสํารองแห่ง
ประเทศไทย) 

5 – 6 ส.ค. 
2562 

โรงเรียนวัดไทรใหญ่และ
โรงเรียนไทรน้อย 

คณะลูกเสือแห่งชาติ 12 

นางสาลินี  สุขศิริ กรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม   
จังหวัดนนทบุรี   

๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดลานนาบุญและ
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 

สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวธนันพัชร์ โพธิง์ามพุ่ม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ 
ประมวลผล และทบทวนการดําเนินการ
ประเมิน คุณภาพผู้เรียน ระดับชาติ (O-
NET/NT) ปีการศึกษา 2561 เพื่อนําผลไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 6 สิงหาคม 
2562 

ณ ห้องประชุม ศรีเมืองนนท์ 
๓ ช้ัน ๓ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 

6 

นางสาลินี  สุขศิริ กรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม   
จังหวัดนนทบุรี   

๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนเทพพิมานพิทยาและ
โรงเรียนประถมพฤกษา 

สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ กรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม   
จังหวัดนนทบุรี   

๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดชลอและโรงเรียน
เทศบาลนครนนท์  ๔  

สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมเพื่อพิจารณาเกล่ียและจัดสรร
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีว่างในสถานศึกษา 

๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์หลักสูตรสุจริตไทย 
หลักสูตรสําหรับข้าราชการ ผ่านระบบE-
Learning WWW.thaihonesty.org 

๑๐ สิงหาคม 
256๒   

 

WWW.thaihonesty.org เครือข่ายสุจริตไทย ๑  

นางยุวดี ทองคํา 
นายอนุวัตร ธิระมาร 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยาการคํานวณ (Computing 
Science) โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล”  

๑๐  
สิงหาคม 2562        

ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชา
อุปถัมภ ์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 

6 

นางสาลินี  สุขศิริ กรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม   
จังหวัดนนทบุรี   

๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
และโรงเรียนประชารัฐบํารุง 

สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การถอด
ประสบการณ์นิเทศภายใน” 

๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวเพ็ญนภา พันพนิิจ 
นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
นางยุวดี  ทองคํา 
นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร   แสงเนตร 
นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน 
นางสาวชฎาพร  เสาร์คํา 
นางสาวปณิสรา คํามูล 
นางสาวรวงทอง  มาตรผล 
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
นางสาวแก้วใจ  จําปาทอง 

ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา  ประจําปี  
๒๕๖๒  เรื่อง  “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียน
แห่งอนาคต : Future Teachers For 
Future Learners”  และจัดนิทรรศการ
นําเสนอผลงาน  “หนึ่งโรงเรียนหนึง่
นวัตกรรม”  ประจําปี  ๒๕๖๒  
ระดับประเทศ 

๑๗-๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

ศูนย์ประชุมวายุภักด์ิ   
เซ็นทารา  แจ้งวัฒนะ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑๒ 

นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 
นางสาวธนวรรณ ผิวบัวคํา 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการ
จัดการการเรียนการสอนปฐมวัยตาม

มาตรฐานสถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ.2561 

 
 

17-18 
สิงหาคม 
2562 

ห้องประชุมโรงเรียน 
เทพศิรินทร์นนท์ 
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

12 
 
 
 
  



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ กรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม   
จังหวัดนนทบุรี   

๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดศรีราษฏร์และ
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 

สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ กรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม   
จังหวัดนนทบุรี   

๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดบางบัวทองและ
โรงเรียนวัดตําหนักเหนือ 

สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ การประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรม
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 

20 สิงหาคม 
2562 

ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

๖ 
 
 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อํานวยการ
สถานศึกษา  ในกลุ่มพื้นท่ีบริหารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ประจําเขตตรวจราชการท่ี  ๒  
(Cluster)  และรับมอบโล่เกียรติยศในโอกาส
ท่ีผลการทดสอบช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี ๓ ปี ๒๕๖๑ ได้ค่าเฉล่ียสูงสุดของ 
สพป.นนทบุรีเขต ๑ 

๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เขตตรวจราชการท่ี  ๒  

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางยุวดี ทองคํา 
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 

อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
เชิงรุก (Akita Action) โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล 

๒๒ สิงหาคม 
2562 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชา
อุปถัมภ ์

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 

6 

นางสาลินี  สุขศิริ กรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม   
จังหวัดนนทบุรี   

๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนสตรีนนทบุรีและ
โรงเรียนวัดปราสาท 

สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนนทบุรี 

๖ 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

๒๖-๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

จังหวัดกระบี ่ ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา  
สพป.นนทบุรี เขต  ๑ 

๑๘ 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวธนันพัชร์ โพธิง์ามพุ่ม 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS                       

๒๘ สิงหาคม 
2562                                  

ณ ห้องเพทาย ช้ัน๑๒ โรงแรม
เดอะแล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 

6 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ ประชุมและออกตรวจร่วมในพื้นท่ีจุดเส่ียง 28 สิงหาคม 
2562 

ห้องประชุมกษีรทัศน์  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร ี 4 

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ การประชุมสรุปผลการประเมิน 
โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

29 สิงหาคม 
2562 

ห้องประชุมโรงเรียน  
บางบัวทอง 

กศจ.จังหวัดนนทบุรี ๔ 

นางสาลินี  สุขศิริ ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมศีลธรรม 
นําการศึกษา   

๒๙-๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต๒, 

บริษัทเฉาก๊วยชากังราว    
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๑๒ 

นางสาวรวงทอง  มาตผล วิทยากรประจําฐานกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์
สติปัญญาด้านการอ่านการเขียน 

๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๘ 

นางสาวปาณิสรา คํามูล การอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 31 สิงหาคม 
,7,14,21,28 

กันยายน 2562 
 
 

สพป.นนทบุรีเขต1 สพป.นนทบุรีเขต1 
 

15 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ นําเสนอผลงานการคัดเลือกสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีคุณภาพ  
ประจําปี  ๒๕๖๒ 

๕ กันยายน 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 

นางสาวแก้วใจ  จําปาทอง การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้สวดมนต์หมู่ ทํานองสรภัญญะ 

5 ก.ย.2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี กรมการศาสนา ร่วมกับสํานัก
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุร ี

6 
 
 

 
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมผู้แทนชุมชน 

เกี่ยวการเปล่ียนขยะให้มีมูลค่า โดยการทําเป
เปอร์มาเช่ส์  

5 กันยายน 
2562 

ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียน
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) 

๓  

นางสาวรวงทอง  มาตผล การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
ประกวดโครงการอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 

๖ กันยายน 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๘ 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับ

ปฐมวัย เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่
ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

 
 

7-8 กันยายน 
2562 

ห้องประชุมอนุบาลนนทบุรี 
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

  

12 
 
 
 
  



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางยุวดี ทองคํา นําเสนอการจัดการเรียนการสอน DLITแก่
คณะครู โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสว ประชา

อุทิศ) ศึกษางาน 

9 กันยายน 
2562 

ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

2 

นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
นางธนนัพัชร์ โพธิ์งามพุ่ม 
นางยุวดี ทองคํา 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 

อบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานตัวชี้วัด ตามแนว Active 

Learning โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ GPAS 5 
Steps 

๑๔ กันยายน 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต ๑ ๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
นายอนุวัตร ธิระมาร 
นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
นางสาวรวงทอง มาตผล 
นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

จัดนิทรรศการและร่วมเสวนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค  ภายใต้
โครงการ  TFE (Teams For Education)   

16-๑๗ กันยายน 
๒๕๖๒ 

โรงแรมรอยัลซิต้ี  
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานศึกษาธิการภาค  ๒ 12 

นางสาลินี  สุขศิริ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อํานวยการ
สถานศึกษา  และขับเคล่ือนการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลาเรียนรู้  (Active  
Learning )   
 

๑๘-๑๙ กันยายน 
๒๕๖๒ 

โรงแรมรัตนปุระ 
จังหวัดจันทบุรี 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๑๒ 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาลินี  สุขศิริ เข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคลากรศูนย์เสมารักษ์  สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดดีเด่น  (รางวัลเสมาพิทักษ์) 
 

๒๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

โรงแรมเบลล่าบี   
นนทบุรี 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 

๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วงเงินการเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒๓ กันยายน 
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 
 
 
 

นางสาลินี  สุขศิริ 
นางสาวธนันพัชร์ โพธิง์ามพุ่ม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Mock  
Assessment)  ให้แก่สถานศึกษา 

๒๓ กันยายน 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 

นางสาลินี  สุขศิริ เข้าร่วมทํา MOU  และสังเกตุการณ์ประเมิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม  ศีลธรรมนํา
การศึกษา   

๒๔ กันยายน 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนอนุบาลบางกรวย บริษัท  เฉาก๊วยชากังราว
ร่วมกับสพป.นนทบุรีเขต ๑ 

๓ 

นางสาลินี  สุขศิริ ประชุมซักซ้อมการเล่ือนเงินดือนข้าราชการ  
เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ครั้งท่ี  ๒ (๑  
ตุลาคม  ๒๕๖๒)  และเล่ือนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ  ณ  วันท่ี  ๑   ตุลาคม  
๒๕๖๒ 
 
 

๒๕ กันยายน 
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๓ 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน วัน เดือน ป ี สถานที ่ หน่วยงานที่จัด จ านวน
ชั่วโมง 

นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกล่ิน
นางสาวปาณิสรา คํามูล 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 
นางสาวชฎาพร เสาร์คํา 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาส่ือ
การสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ Brain – Based 

Learning              

๒๕ – ๒๖ 
กันยายน ๒๕62 
 

ณ ห้องประชุมราชบุรีรัมย์ ช้ัน 
M อาคารสํานักงานใหญ่ บริษัท 
ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถนน
ง ามว ง ศ์ ว าน  อํ า เภอ เ มื อ ง 
จังหวัดนนทบุรี 

 

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

๑๒ 
ช่ัวโมง               

นางสาลินี  สุขศิริ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Mock  
Assessment)  ให้แก่สถานศึกษา 

๒๖ กันยายน 
๒๕๖๒ 

สพป.นนทบุรีเขต ๑ สพป.นนทบุรีเขต ๑ ๖ 
 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

แนวใหม่ 

28 กันยายน 
2562 

ณ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 6 

นางสาลินี  สุขศิริ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและงานเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้  การดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง  พ.ศ.
๒๕๖๒  ภายใต้งาน  “สร้างครู  สร้างส่ือ  
สร้างชุมชน  เพื่อสร้างคนสู่ศตวรรษท่ี  ๒๑ 

๒๙ กันยายน 
๒๕๖๒ 

โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรม 

๖ 



โครงการพัฒนาวิชาชีพ                                                                                

ครูเป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
การพัฒนาครูและบุคลากร  จึงเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                    
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเพียบพร้อมท้ังความรู้และ
ประสบการณ์  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพครู  อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
วัตถุประสงค ์

     1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา        
     2. เพื่อให้งานต่าง ๆ พัฒนาขึ้น ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 เป้าหมาย 
       1. ผลผลิต 
     1.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพ การอบรม สัมมนา                          
ตามเกณฑ์ กคศ. 
      2. ผลลัพธ ์

  2.1  บุคลากรของทุกฝ่ายงานมีทักษะประสบการณ์ กําหนดแนวทางการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการ
อบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานครู        

✓  - ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยจัดบุคลากรเข้า
รับการอบรมตามความต้องการและความเหมาะสม 
-  บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจกับผลงานของ
โรงเรียนท่ีรับ ดังนี้  

1.ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําปี
การศึกษา 2562 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ช่ือผลงานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง 
การสร้างส่ือจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในช้ัน
เรียน   ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 
ประจําปี 2562  

2.ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึง่
นวัตกรรม ประจําปีการศึกษา 2562 
ระดับภูมิภาค  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ช่ือ
ผลงาน การสร้างส่ือจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอน
ในช้ันเรียน 

2. เพื่อให้งานต่าง ๆ พัฒนาขึ้น
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น 

✓  - บุคลากรทุกคนนําความรู้ท่ีได้กลับมาพัฒนานักเรียน
และโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคะแนน o-net 
และ nt สูงกว่าระดับประเทศ 



สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ การอบรม 
สัมมนา ตามเกณฑ์ กคศ. 

✓  บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ครูมีความภาคภูมิใจ  
เ กิ ด ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น แ ล ะศ รั ท ธ า ใ น อา ชี พ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ  เช่น   
1. เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษา
ต้นแบบ IQA AWARD วันท่ี 24-26 ธันวาคม 2561 
2. เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
Awards)ระดับชาติครั้งท่ี 8 วันท่ี 27  มีนาคม  2562  ณ 
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด นครนายก 
3. การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะ 
เต็มศึกษา(STEM Education)ระดับประถมศึกษาตอนต้น  
ณ ศูนย์สะเต็ม สพฐ. 004 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ใน 
วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2562 
4.  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างนวัตกรรม 
จากกระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาชุมชนอย่าง 
ยั่งยืนตามบริบทจริง ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
วันท่ี 22 และ 29 มิถุนายน 2562 
5.เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2562 
เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” (Future 
Teachers for Future Learners) ระหว่างวันท่ี 17 - 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
-  บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะใน
การปฏิบัติหน้าท่ี   

                                                                                                                                                                                                



ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะ/ประสบการณ์/มีกําหนด
แนวพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  -  บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ เต็มใจ 
และเต็มเวลา มีประสิทธิภาพ  เป็นท่ีน่าพอใจ  ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้มาตรฐานของ 
สพป.และ สพฐ.และโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง                                                                                                                                         

 

สรุปในภาพรวม 

 1.  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นอย่างดี  
ส่งผลทําให้การดําเนินการทุกกิจกรรมเป็นด้วยความเรียบร้อย 
 2.  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

บุคลากรในโรงเรียนมีงานอื่น ๆ นอกเหนืองานสอนหลายด้าน  การอบรมเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติควบคู่ไป
กับงานสอนทําให้ส่งผลกระทบถึงนักเรียนท่ีครูรับผิดชอบ 
 3.   ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้  
ครอบคลุมงานทุกฝ่าย  เพื่อให้การดําเนินงานสอดคล้องและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning และการ
สร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ 
STEM เพื่อแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่ งยืน
ตามบริบทจริง ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ วันท่ี 22และ29 มิถุนายน 
2562 

 
 

 
 



อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
และการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตามบริบทจริง  

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันท่ี 22และ29 มิถุนายน 2562 

 
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” 

(Future Teachers for Future Learners) ระหว่างวันท่ี 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 



 


