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บันทึกข้อความ 

 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที ่............/2563 วันที่ ......17....  เดือน  .......พฤศจิกายน.........  พ.ศ.2563 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ข้าพเจ้า นางสาวมานิตา พานชาตรี ตำแหน่ง ครูผู ้ช่วยโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63  เพื่อดำเนินการ
บริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑) ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ๒) ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมี
ความรู ้ จากการศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 3) ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีจัดทำรายงานวิจัย สามารถนำงานวิจัยมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน  โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562  ถึง  วันที่  30 กันยายน 2563 

บัดนี้ โครงการ พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                    ลงชื่อ 

  (นางสาวมานิตา พานชาตรี) 
                     ผู้รายงาน 

 
 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. .......................................................... 

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

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

 ลงชื่อ 
              (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 
 



2 

 

 
คำนำ 

 
 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงานที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูล
สำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นข้อมูลพื ้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจต่างๆของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้มีคุณภาพ 
สามารถพ ัฒนาน ักเร ียนให ้ม ีมาตรฐานทางการศ ึกษา เป ็นข ้อม ูลสำหร ับบ ุคลากรและผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง                                     
สำหร ับการจ ั ดก ิ จก รรมต ่ า งๆ เพ ื ่ อยกระด ับค ุณภาพการศ ึ กษาของน ั ก เ ร ี ยน สร ้ า งความ เช ื ่ อมั่ น 
ต่อชุมชนต่อไป 
 
               กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 

                                          17/พฤศจิกายน/2563 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
..................................................................... 

  ๑ 

คำนำ  
............................................................................................................................. .............................. 

  ๒ 

สารบัญ  
....................................................................................... ................................................................. 

  ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  
...........................................................................................................  

  ๔ 

ภาคผนวก  
....................................................................................................................................................  

  8 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน  

- แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

- ทะเบียนเกียรติบัตร การอบรม ประชุม สัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 

 

- เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕63 

 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่ ข้อ (๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อ (2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    ๑. นางสาวมานิตา  พานชาตรี  ๒. นายสุรชัย   ทองอ่อน    
    ๓. นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้       กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร  

กลุ่มบริหาร              งานบุคลากร  

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ
และมีประสิทธิภาพ 

     ๕.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ จากการอบรมสัมมนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

     ๕.๓ ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีจัดทำรายงานวิจัย สามารถนำงานวิจัยมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน      

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับการพัฒนา  จำนวน   ๓2   คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 7.1 ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

7.2 ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนมีงานวิจัยที่ สามารถนำมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน 

7.3 ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 

7.4 ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนทีไ่ด้รับการนิเทศ      
 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  4  กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้ 
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๑.  กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เป็นกิจกรรมทีม่ีลักษณะของกิจกรรม คือ  
การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษมีการอบรม สัมมนา ออนไลน์จากหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือเก็บชั่วโมงสำหรับการประเมินวิทยฐานะ และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ เนื่องด้วยสถานการณ์ 
โควิด – 19 จึงไม่สามารถทำการอบรม สัมมนา รวมคนเป็นกลุ่มใหญ่นอกสถานที่ได้ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด  จำนวน  32  คน  
  1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จัดทำปฏิทินกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เสนอต่อผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
  1.2 ประชุมครู ชี ้แจงปฏิทินกำหนดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ทราบวัน เวลา และเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม อบรม สัมมนา  
  1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำการอบรมออนไลน์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาเอก และเรื่องที่มีความสนใจ 
  1.4  หลังจากทำการอบรมออนไลน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะต้องทำแบบ
บันทึกการเข้าอบรมออนไลน์ในเรื่องนั้นๆ พร้อมแนบวุฒิบัตร เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

๒. กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
ให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในห้องเรียน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จาก
ผลหลังสอน หลังจากนั้นให้ครูผู้สอนจัดทำเป็นวิจัยในชั้นเรียนจำนวนหนึ่งเล่ม 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563  ณ  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จำนวน  30  คน   
  2.1 หัวหน้าวิชาการ จัดทำปฏิทินการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  2.2 ประชุมครู ชี ้แจงปฏิทินกำหนดกิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อให้ได้หัวข้อในการทำ
วิจัยในชั้นเรียน 
  2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเริ่มดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิด
ขึน้กับนักเรียน ในระหว่างวันที่  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563  ณ  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
  2.4 สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครู 
  2.5 เสนองานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายในวันที่ 5 เมษายน 
2563 

๓. กิจกรรมรายงานการประเมินตนเอง  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)  เพ่ือ
ประเมินผลปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา (SAR)                                                                                                              
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 และ   ณ  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด  จำนวน  31  คน   
  3.1 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการกำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรม
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)     
  3.2 ข ้ าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา จ ัดทำรายงานการประเม ินตน เอง                             
(Self Assessment Report: SAR)  โดยรายงานข้อมูลประเมินผลปฏิบ ัต ิงานของตนเองที ่ผ ่านมาตลอด 1                                
ปีการศึกษา   
  3.3 เสนอรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)  ต่อผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 
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๔. กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะกรรมการ
กำกับและนิเทศติดตามของโรงเรียนวัดเขาวิเศษที่ถูกแต่งตั้งขึ้น โดยจะนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการปฏิบัติหน้าที่ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ 
แต่ละฝ่ายงาน 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563  ณ  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด  จำนวน  31  คน   
  4.1 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จัดทำปฏิทินกิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอ
ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  4.2 ประชุมครู ชี้แจงปฏิทินกำหนดกิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบวัน เวลา และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  4.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้อง ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 มิถุนายน 2563   
 1.4  หลังจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จะต้องนำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการสถานศึกษาไปพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่อไป 
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านสัมพันธ์ชุมชน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เพื่อขอความ
เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ 
 

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

๑. ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา 100 100 
๒. ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนนำความรู้ จากการศึกษาดูงาน มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

100 100 

๓. ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนมีงานวิจัยที่ สามารถนำมาพัฒนา
หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

100 100 

๔. ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

100 100 

5. ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนได้รับการนิเทศ 100 100 
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๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( ✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .........................................................................................................  

        ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 50,000.00   บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  0.00     บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  50,000.00   บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

ครูสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ประชุม สัมมนา มาบูรณาการและปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
- 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
แล้วควรมีการนิเทศติดตามหลังจากการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษานำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานหรือไม่ 

                    
 
ลงชื่อ 

            (นางสาวมานิตา พานชาตรี) 
               ผู้รายงาน 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
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แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

ชื่อผู้สอน........................................................วิชา......................................................................ระดับชัน้ที่สอน..................... 
เร่ืองท่ีสอน.........................................................ประเมนิครั้งที.่....................วันที.่...............................เวลา............................ 

***************************************************** 

ข้อที ่ ประเด็นสังเกตการสอน 
ระดับคะแนน 

ข้อสังเกต 
5 4 3 2 1 

 การเตรียมการสอน/ขั้นนำ       
1 จัดทำแผนการสอนก่อนการสอน       
2 เช็คช่ือนักเรียนและตรวจเช็คสภาพห้องเรียนก่อนทำการสอน       
3 ซักถามเหตผุลนักเรียนทีเ่ข้าห้องสาย/ตดิตามนักเรียนที่ขาดเรยีน       
4 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ กิจกรรมตามแผนฯ ก่อนเข้าสอน       
5 ใช้วิธีการนำเข้าสู่บทเรยีน ที่น่าสนใจตามแผนการสอน       
 ด้านการสอน       
1 ครูดำเนินการสอนอยา่งเป็นลำดับตามขั้นตอนของแผนการสอน       
2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย       
3 จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล คดิวิเคราะห์ สังเคราะห์       
4 จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้คดิหลากหลาย สร้างสรรค์ สร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง       
5 จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคญัร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์       
6 มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน       
7 กระตุ้นใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ศึกษาค้นคว้า หาความรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง       
8 ให้กำลังใจเมื่อนักเรยีนปฏิบตัิได้ถูกต้องหรือเสริมแรงทางบวก       
9 จัดบรรยากาศเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผูเ้รียน       
10 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน       
11 ฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธปิไตย เช่น ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่น รู้จักหน้าท่ีของตน 

 เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี เป็นตน้ 
      

12 การสอดแทรกจริยธรรมคุณธรรมขณะสอน       
13 ใช้เวลาสอนอย่างเตม็เวลา       
14 มีการสรุปบทเรียน ได้ชัดเจน เข้าใจ       
15 มีความสนใจต่อผู้เรียนอย่างท่ัวถึง และช่วยเหลือผู้ที่เรียนด้วย       
 การวัดผลประเมินผล       
1 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การวดัผลและประเมินผล       
2 จัดทำเกณฑ์การประเมิน ได้ชัดเจน ทุกขั้นตอน       
3 ประเมินผลอย่างหลากหลาย และครั้งท้ัง  3  ด้าน (K.P.A)       
4 ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกีย่วข้อง มีส่วนร่วมในการประเมิน       
5 ใช้วิธีการวัดผลการเรยีนรู้หลายรูปแบบโดยเน้นสภาพจริงและตรงตามจุดมุ่งหมาย       
 รวมคะแนน       
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
        ลงช่ือ………………………………………  
        (.......................................................)     
            หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ผู้นิเทศ 
 

 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการฯ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

   ลงช่ือ……………..………………………
(...............................................................)      

 ผู้อำนวยการฯ/ผู้นิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


