
โครงการพัฒนาบุคลากร 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

 

งาน/ฝ่าย   บุคลากร 

โครงการ พัฒนาระบบบุคลากร  

มาตรฐานการศึกษาที่ : 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่  : 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ :  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล  

   และทักษะในการสื่อสารของครู  ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

จุดเน้นส่วนที่  :  2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2.1 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง   

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 256๔ - กันยายน 256๕ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

            ปัจจุบันครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้เนื่องจากครูขาดความรู้ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ขาดการใช้สื่อ
ประกอบการสอน  ไม่วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  และไม่มีการน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอน ซึ่งทั้งนี้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  หากปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไข  จะส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนของครู ขาดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดต่ าลง โดยต้องพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในเรื่องต่างๆดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือให้ครูน าความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสพฐ.  และ สมศ. 

 

 



2.  วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.  เพ่ือให้ครูน าความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ปฏิบัติจริง 

 5.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 6. เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
      7. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
       8. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

       9. เพื่อเปิดโอกาสให้กับครู  ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดท่ีจะพัฒนาการเรียน การสอน  และส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 

       10. ส่งเสริมให้ครู  มีแนวความคิดที่จะพัฒนาการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 

 กิจกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที ่1 จัดกิจกรรม
อบรม/สัมมนา 
 

ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาตนเอง  

คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่สูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดู
งานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คณะครูและบุคลากร จ านวน 16 คน 

มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
แนวความคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาดู
งานน ามาพัฒนางาน  

คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 น า
ความรู้และประสบการณ์ จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนางาน 

ตนเองและหน่วยงานได้ 

 

กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

สร้างขวัญและก าลังใจคณะครู คณะครูและบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจ 



กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์งานบุคลากร 

ซ่อมบ ารุงปริ้นเตอร์ จ านวน 2 เครื่องให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได ้

บุคลากรมีปริ้นเตอร์ใช้งานได้ 

กิจกรรที่ 5 วัสดุส านักงาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม 

 

4.  วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 จัดกิจกรรมอบรม 
 

ตุลาคม 256๔ – 
กันยายน 256๕ 

 

โรงเรียนภูพระ
วิทยาคม 

 

นางเทวี   มาดา 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญและก าลังใจ 
 

กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์งาน
บุคลากร 
กิจกรรมที่ 5 วัสดุส านักงาน 
 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 เงินอุดหนุน    จ านวน     3๐,๐๐๐      บาท    เงินเรียนฟรี 15 ปี   จ านวน.....................บาท  

 เงินอ่ืนๆ(อบต.) จ านวน.......................บาท     ใช้งบประมาณทั้งหมด   จ านวน  3๐,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม/รายการ   
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ 

(อบต.) 

รวม
ทั้งสิ้
น 

ตอบ
แทน 

/ ใช้สอย 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ตอบ
แทน 

/ใช้สอย 

วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 

กิจกรรมที่ 1 จัด
กิจกรรมอบรม/สัมมนา 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

13,710        

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

1๒,๓๓๐        

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
สร้างขวัญและก าลังใจ 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

3,000        

กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์งาน
บุคลากร 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

๖๐๐        

กิจกรรมที่ 5 วัสดุ
ส านักงาน 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

 ๓๖๐       

รวม         

รวมทั้งสิ้น 3๐,๐๐๐    

 

6.  การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 1 จัด
กิจกรรมอบรม/
สัมมนา 
 
 

เชิงปริมาณ 
      คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ตนเอง และน าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 

แบบสังเกต/
ทดสอบ 

แบบบันทึก/
ประเมิน 



เชิงคุณภาพ 

    คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ศึกษาดูงานของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เชิงปริมาณ    

     คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 มีประสบการณ์
ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแนวความคิดท่ีได้จาก
การศึกษาดูงานน ามาพัฒนางาน 

เชิงคุณภาพ 

     คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 น าความรู้และ
ประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางาน 

แบบสังเกต แบบบันทึก 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 3 สร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

 

เชิงปริมาณ    

     ข้าราชการและบุคลากร  จ านวน   19  คน  
ท างานอย่างมีความสุขบรรยากาศการท างานยิ้มแย้ม
แจ่มใส  มีความรักความเอ้ืออาทรต่อกัน  เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะมีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน   

เชิงคุณภาพ 
     1.  ข้าราชการและบุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ทั้งต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาติดต่อราชการ 

    2.  ผู้มาติดตามราชการและผู้มาขอรับบริการได้รับ
ความสะดวก  รวดเร็วมีความพึงพอใจ  และมีความสุข 

ในการติดต่อราชการ 

การสังเกต/
สัมภาษณ์ 

สรุปและ
รายงานผล 

กิจกรรมที่ 4 ซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์
งานบุคลากร 

เชิงปริมาณ    

      ซ่อมบ ารุงปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่องให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ 

การสังเกต/
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึก 



เชิงคุณภาพ  บุคลากรมีปริ้นเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ 

กิจกรรมที่ 5 วัสดุ
ส านักงาน 

เชิงปริมาณ 
     มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ 
     ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม 

การสังเกต/
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึก 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูได้เข้ารับการประชุมอบรม  เพ่ือพัฒนาตนเอง  น าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น   
  2. มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาตนเองน าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น   
     3. รถยนต์ของโรงเรียนพร้อมที่จะใช้งานได้ดี  และมีประสิทธิภาพ  และเกิดความปลอดภัยในขณะที่ใช้
งานอยู่เสมอ 

 

          ผู้เสนองาน/โครงการ               ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 

 

                      (นางเทวี    มาดา)                              (นางเทวี   มาดา) 

                             ครู                                                  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

  (นางกัลยาณี  พั้วพวง) 

ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 โครงการพัฒนาระบบบุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล 

 

รายการ   
จ านวน 

(ระบุหน่วย) 

ราคา 

ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

แหล่ง 

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมครูในสถานศึกษา     

- ป้ายโครงการ 1 แผ่น 300 300 เงินอุดหนุน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   500 เงินอุดหนุน 

- ค่าอาหาร   1,000 เงินอุดหนุน 

- ค่าวิทยากร   1,000 เงินอุดหนุน 

- ส่งครูเข้ารับการอบรมตามท่ี สพม.30 
จัดอบรม (ค่าท่ีพัก,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก) 

  10,910 เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

    

- ค่าจ้างเหมารถ   4,000 เงินอุดหนุน 

- ค่าท่ีพัก   2,847 เงินอุดหนุน 

- ค่าอาหาร   1,000 เงินอุดหนุน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง   ๔,๔๘๓  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ     

- สร้างขวัญและก าลังใจ   3,000 เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์งาน
บุคลากร 

    

- ซ่อมคอมและปริ้นเตอร์ ๑ เครื่อง ๖๐๐ 600 เงินอุดหนุน 

    เงินอุดหนุน 



กิจกรรมที่ 5 วัสดุส านักงาน     

     

- ปกใส 1  ห่อ 200 200 เงินอุดหนุน 

- แฟ้มประวัติบุคคล 10 เล่ม 16 160 เงินอุดหนุน 

รวมทั้งหมด 3๐,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาการอ่านคู่การเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง  2561 

บทที่ ๑ บทน า 
 

งาน/ฝ่าย   บุคลากร 

โครงการ พัฒนาระบบบุคลากร  

มาตรฐานการศึกษาที่ : 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่  : 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ :  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล  

   และทักษะในการสื่อสารของครู  ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

จุดเน้นส่วนที่  :  2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 2.1 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง   

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 256๔ - กันยายน 256๕ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

            ปัจจุบันครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้เนื่องจากครูขาดความรู้ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ขาดการใช้สื่อ
ประกอบการสอน  ไม่วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  และไม่มีการน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอน ซึ่งทั้งนี้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  หากปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไข  จะส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนของครู ขาดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดต่ าลง โดยต้องพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในเรื่องต่างๆดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือให้ครูน าความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสพฐ.  และ สมศ. 

 



2.  วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.  เพ่ือให้ครูน าความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ปฏิบัติจริง 

 5.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 6. เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
      7. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
       8. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

       9. เพื่อเปิดโอกาสให้กับครู  ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดท่ีจะพัฒนาการเรียน การสอน  และส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 

       10. ส่งเสริมให้ครู  มีแนวความคิดที่จะพัฒนาการเรียนการสอน 

 

3.  เป้าหมาย 

 กิจกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที ่1 จัดกิจกรรม
อบรม/สัมมนา 
 

ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาตนเอง  

คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่สูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดู
งานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คณะครูและบุคลากร จ านวน 16 คน 

มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
แนวความคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาดู
งานน ามาพัฒนางาน  

คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 น า
ความรู้และประสบการณ์ จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนางาน 

ตนเองและหน่วยงานได้ 

 

กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

สร้างขวัญและก าลังใจคณะครู คณะครูและบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจ 



กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์งานบุคลากร 

ซ่อมบ ารุงปริ้นเตอร์ จ านวน 2 เครื่องให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได ้

บุคลากรมีปริ้นเตอร์ใช้งานได้ 

กิจกรรที่ 5 วัสดุส านักงาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม 

 

4.  วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 จัดกิจกรรมอบรม 
 

ตุลาคม 256๔ – 
กันยายน 256๕ 

 

โรงเรียนภูพระ
วิทยาคม 

 

นางเทวี   มาดา 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญและก าลังใจ 
 

กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์งาน
บุคลากร 
กิจกรรมที่ 5 วัสดุส านักงาน 
 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 เงินอุดหนุน    จ านวน     3๐,๐๐๐      บาท    เงินเรียนฟรี 15 ปี   จ านวน.....................บาท  

 เงินอ่ืนๆ(อบต.) จ านวน.......................บาท     ใช้งบประมาณทั้งหมด   จ านวน  3๐,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม/รายการ   
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืนๆ 

(อบต.) 

รวม
ทั้งสิ้
น 

ตอบ
แทน 

/ ใช้สอย 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ตอบ
แทน 

/ใช้สอย 

วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 

กิจกรรมที่ 1 จัด
กิจกรรมอบรม/สัมมนา 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

13,710        

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

1๒,๓๓๐        

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
สร้างขวัญและก าลังใจ 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

3,000        

กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์งาน
บุคลากร 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

๖๐๐        

กิจกรรมที่ 5 วัสดุ
ส านักงาน 

ต.ค. 6๔ –  
ก.ย. 6๕ 

 ๓๖๐       

รวม         

รวมทั้งสิ้น 3๐,๐๐๐    

 

6.  การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 1 จัด
กิจกรรมอบรม/
สัมมนา 
 
 

เชิงปริมาณ 
      คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาตนเอง และน าผลที่ได้จากการพัฒนามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

แบบสังเกต/
ทดสอบ 

แบบบันทึก/
ประเมิน 



เชิงคุณภาพ 

    คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ศึกษาดูงานของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เชิงปริมาณ    

     คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 มีประสบการณ์
ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแนวความคิดท่ีได้จาก
การศึกษาดูงานน ามาพัฒนางาน 

เชิงคุณภาพ 

     คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 80 น าความรู้และ
ประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางาน 

แบบสังเกต แบบบันทึก 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 3 สร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

 

เชิงปริมาณ    

     ข้าราชการและบุคลากร  จ านวน   19  คน  
ท างานอย่างมีความสุขบรรยากาศการท างานยิ้มแย้ม
แจ่มใส  มีความรักความเอ้ืออาทรต่อกัน  เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะมีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน   

เชิงคุณภาพ 
     1.  ข้าราชการและบุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ทั้งต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาติดต่อราชการ 

    2.  ผู้มาติดตามราชการและผู้มาขอรับบริการได้รับ
ความสะดวก  รวดเร็วมีความพึงพอใจ  และมีความสุข 

ในการติดต่อราชการ 

การสังเกต/
สัมภาษณ์ 

สรุปและรายงาน
ผล 

กิจกรรมที่ 4 ซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์
งานบุคลากร 

เชิงปริมาณ    

      ซ่อมบ ารุงปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่องให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ 

การสังเกต/
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึก 



เชิงคุณภาพ  บุคลากรมีปริ้นเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ 

กิจกรรมที่ 5 วัสดุ
ส านักงาน 

เชิงปริมาณ 
     มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ 
     ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม 

การสังเกต/
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึก 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูได้เข้ารับการประชุมอบรม  เพ่ือพัฒนาตนเอง  น าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น   
  2. มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาตนเองน าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น   
     3. รถยนต์ของโรงเรียนพร้อมที่จะใช้งานได้ดี  และมีประสิทธิภาพ  และเกิดความปลอดภัยในขณะที่ใช้
งานอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ ๒ การด าเนินงาน  
( รายการด าเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านคู่การเรียนรูสู้่โลกกว้าง /กิจกรรม) 

 

7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 

ที ่  

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 

สภาพ
ความส าเร็จ 

 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมอบรม/
สัมมนา 

 

/ 

 

 

ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการ
อบรมตามที่ก าหนดประมาณ ๘0 เปอร์เซ็นต์ 
แต่เป็นลักษณะการอบรมออนไลน์เกือบทุก
ประเภท 

 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

/ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดในปี
การศึกษา๒๕๖๔ ที่ไม่ให้ประชาชนรวมตัวกัน
หรืออยู่ในชุมชนพ้ืนที่เสี่ยงท าให้การไปศึกษา
ดูงานของบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  แต่คณะครูได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาดูงานจากการไป
ศึกษาด้วยตัวเอง เป็นการศึกษาจากสื่อ
อินเตอร์เน็ตแทน 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างขวัญ
และก าลังใจ 

 

/ 

  การสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่
บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และ
ก าลังใจแก่บุคลากรและ ครอบครัวในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับวิทย
ฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร  



โครงการศึกษาต่อ นโยบาย การบริการ แสดง
ความยินดีในโอกาสต่างๆ และสิทธิประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตาม
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงเท่า
เทียมกัน 

 

4 กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์งานบุคลากร 

 

/ 

 การซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ในฝ่ายบุคลากรได้รับ
การซ่อมแซมดูแลตามสมควรให้ใช้งานได้ปกติ 

5 กิจกรรมที่ 5 วัสดุส านักงาน /  การจัดซื้อวัสดุส านักงานของฝ่ายบุลากรได้
จัดซื้อร่วมกับกลุ่มงานวิชาการจากการ
ด าเนินการของฝ่ายพัสดุ 

 

 

8 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด 

 

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม 

สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1 ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาตนเอง  

  

/ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 คณะครูและบุคลากร จ านวน 16 
คน 

มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีแนวความคิดใหม่ๆ ที่

 

/ 

 ครนูักเรียนมีความสนใจและพัฒนาตนเอง
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และการทัศน
ศึกษามีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุม
อบรม  และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองน า
ผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียน



ได้จากการศึกษาดูงานน ามาพัฒนา
งาน  

การสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น   
 

 สร้างขวัญและก าลังใจคณะครู  

/ 

 ข้าราชการและบุคลากร  จ านวน   19  คน  
ท างานอย่างมีความสุขบรรยากาศการท างาน
ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความรักความเอ้ืออาทรต่อ
กัน  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมีขวัญ
ก าลังใจที่ดีในการท างาน   

 ซ่อมบ ารุงปริ้นเตอร์ จ านวน 2 
เครื่องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

 

/ 

 มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ ผลการด าเนินงานการเกี่ยวบุคลากร 
 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนภูพระวิทยาคมได้มีการด าเนินการตาม
นโยบาย และมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

 ด้านที่ ๑ การวางแผนก าลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน  



- การวางแผนก าลังคน  

วางแผนอัตราก าลังเพื่อใช้ในการการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาเพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการ 
วิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งทางโรงเรียนภูพระวิทยาคม มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน  ๑๙ คน 

 - การสรรหา  

ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนภูพระวิทยาคมมีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์มีอัตราเพียงพอกับกับ การ
วางแผนก าลังคนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 - การเลื่อนเงินเดือน 

 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าปีปี
ละ  ครั้ง และด าเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ1ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยด าเนินการตาม 
ระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน  

ด้านที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร  

๑. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี พบว่าในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละของครูที่เข้า
รับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับร้อยละ ๘๐  แสดงให้เห็นว่าครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ  และเนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์โควิดระบาดการอบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องนี้จึงเป็น
การอบรมแบบออนไลน์เกือบทั้งหมด 

 ๒. ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 
(ICT) ในระดับดี  

พบว่า ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔  ร้อยละของครูที่มีความรู้ และทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ITC) ใน ระดับ ดี มีค่าร้อยละ70 ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ แสดงให้เห็น ว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ITC) ในระดับดีได้เทียบเท่ากับ
เป้าที่วางไว้  

ด้านที่ ๓ การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ  

ด้านการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และก าลังใจแก่บุคลากรและ 
ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับวิทย



ฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร  โครงการศึกษาต่อ นโยบาย การ
บริการ แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียน
ถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และได้รับสิทธิ ประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 

ด้านการไปทัศนศึกษาหาความรู้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ช่วงโควิดระบาดใช้การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ สถานที่ต่างๆ ไม่ปลอดภัยจากโรคติดต่อดังกล่าว จึงไม่มีการจัดทัศนศึกษาและพัฒนาความรู้ในด้านนี้ 

ด้านที่ ๔ การด าเนินการทางวินัย  

พบว่า ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔  โรงเรียนภูพระวิทยาคม ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือด าเนินการ
ทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนภูพระวิทยาคม ปี ๒๕๖๔ 

       

      



   

   

    

 

 

ลงชื่อ  เทวี   มาดา                
      (นางเทวี     มาดา )  

     ผู้รายงานโครงการ 


