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แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ.2562 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ไดมีการดำเนินการ

ตามนโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

ดานที่ 1 การวางแผนกำลังคน 

วางแผนอัตรากำลังเพื่อใชในการการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษาเพ่ือใชสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหนงใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความ

ตองการวิชาเอกของสถานศึกษาใหสอดคลองตอภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูป

ประยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ.2561 –2580) ซึ่งทางโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 มีขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 23 คน 

ดานที่ 2 การสรรหา 

ในปพ.ศ. 2562 โรงเรียนวิเชียรมาต ุ2 มีขาราชการครูอยูในสูงกวาเกณฑตามเกณฑที ่ก.ค.ศ. 

กำหนด 3 อัตรา แตยังขาดครูในบางวิชาเอก ไดแก วิชาเอกคณิตศาสตร ฟสิกส ชีววิทยา จึงตองมีการสรรหา

ครูอัตราจางเพื่อใหอัตรากำลังเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนครบตามรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 

2562 

ดานที่ 3 การเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ไดดำเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูปละ 2 ครั้ง และดำเนินการเลื่อน

เงินคาตอบแทนพนักงานราชการปละ 1 ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจงผลรายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุก

ขั้นตอน 

ดานที่ 4 การสงเสริมและสรางขวัญกำลังใจ 

ดานการสรางขวัญ และกำลังใจใหแก ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดมีการสรางขวัญ และ

กำลังใจแกบุคลากรและครอบครัวในโอกาสตาง ๆ เชน การคลอดบุตร วันเกิด เลื่อนหรือเปลี่ยนตำแหนงหรือ

ไดรับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะหครูและบุคลากร ฯลฯ 

นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชนดังกลาวไดมีการออกแบบใหเหมาะสมตามความตองการ

ของผูปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกตางของกลุมและประเภทของผูปฏิบัติงาน โดย
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โรงเรียนถือวาบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายให

เหมาะสมกับตำแหนง และไดรับสิทธิประโยชนอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน 

ดานที่ 5  การดำเนินการทางวินัย 

พบวา ในปพ.ศ. 2562 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ไมไดรับเรื่องรองเรียน ไมมีการลงโทษหรือดำเนินการ

ทางวินัยตอขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดานที่ 6 การพัฒนาบุคลากร 

1) ครูเขารับการอบรม และพัฒนาตนเอง ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป ในป พ.ศ. 2562 ครูที่เขารับ

การอบรม และพัฒนาตอนเอง มากกวา 20 ชั่วโมงตอป คิดเปนรอยละ 100 แสดงใหเห็นวาครูในโรงเรียนมี

การพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 

2) สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรอบรูทางวิชาชีพ มุงเนนการพัฒนาทักษะ

การคิดการปฏิบัติจริง โดยใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหลงเรียนรูที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู สงผลให

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรูทาง

วิชาชีพที่เหมาะสม มีความสามารถในการใชสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย   

 

 

 

 

 (นางทัศนีย สารทิพย) (นางนิวัน  จันทรพุม) 

 ผูรายงาน หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

 

 

  (นางรัตนี  ลิ่มพานิช) 

  ผูอำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
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ขอมูลครูและบุคลากรประจำปการศึกษา 2562 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด อายุ เหลืออายุ

ราชการ 

เกษียณ กลุมเลือด วันบรรจุ อายุราชการ 

1 นายรัตนี ลิ่มพานิช 20 ก.พ. 2516 47 16 30 ก.ย. 2576 บ ี 25 พ.ค. 2538 25 

2 นางจารุ  สุทธิปรีชานนท 27 ก.ค. 2505 55 5 30 ก.ย. 2565 บ ี 12 พ.ค. 2532 30 

3 นางสาวนารี  โอภาโส 29 ม.ค. 2510 50 10 30 ก.ย. 2570 บ ี 16 พ.ค. 2534 28 

4 นางจันทรทิพย  รักสม 19 ม.ค. 2513 47 13 30 ก.ย. 2573 โอ 29 ธ.ค. 2537 25 

5 นางจินตนา  ชวยเรือง 30 พ.ย. 2512 48 13 30 ก.ย. 2573 บ ี 16 มิ.ย. 2536 26 

6 นางเพชรลันดา  โชติกมาศ 25 มี.ค. 2504 56 4 30 ก.ย. 2564 บ ี 16 พ.ค. 2534 28 

7 นางนิวัน  จันทรพุม 26 พ.ค. 2505 55 5 30 ก.ย. 2565 โอ 17 พ.ค. 2538 24 

8 นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร 4 ก.ย. 2509 51 9 30 ก.ย. 2569 บ ี 1 ก.ค. 2540 22 

9 นางทัศนยี  สารทิพย 2 ก.พ. 2526 34 26 30 ก.ย. 2586 เอ 21 พ.ค. 2550 12 

10 นายชัยสิทธิ์  ถาวรอนุมาศ 12 ก.พ. 2504 56 4 30 ก.ย. 2564 เอบี 1 พ.ย. 2538 24 

11 นายดำรง  ชวยเรือง 22 ก.พ. 2513 47 13 30 ก.ย. 2573 โอ 13 ก.พ. 2539 23 

12 นายสุกิตติ์  กูมุดา 19 ม.ค. 2516 44 16 30 ก.ย. 2576 บ ี 9 มิ.ย. 2538 24 

13 นางสราลี  เส็นฤทธิ์ 5 พ.ค. 2513 47 13 30 ก.ย. 2573 โอ 17 พ.ค. 2553 9 

14 นางศศิกาญจน ลีสุรพงศ 17 ต.ค. 2529 31 30 30 ก.ย. 2589 เอ 21 มิ.ย. 2553 9 

15 นางสาวใกลสุข ขายมาน 14 พ.ค. 2529 31 29 30 ก.ย. 2589 โอ 15 มี.ค. 2554 7 

16 นางสาวศศิธร กาญจนพรหม 5 ก.ค. 2532 29 31 30 ก.ย. 2589 โอ 1 ส.ค. 2556 6 
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ขอมูลครูและบุคลากรประจำปการศึกษา 2562 ตามวิชาเอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นางรัตนี ลิ่มพานิช 45 22 ผูอำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ 

- ปริญญาตรี(คบ.) 

- ปริญญาโท(ศษ.ม.) 

- ชีววิทยา 

- การบริหารการศึกษา 

--- 

2 นางจารุ  สุทธิปรีชานนท 55 29 ครูชำนาญการ

พเิศษ 

- ปริญญาตรี(ค.บ.) - คหกรรมศาสตร / 

บรรณารักษ 

งานบาน 

คหกรรม 

3 นางสาวนารี  โอภาโส 50 27 ครูชำนาญการ

พิเศษ 

- ปริญญาตรี(วท.บ.) 

- ปริญญาโท(ศษ.ม.) 

- เทคโนโลยีการเกษตร 

- หลักสูตรและการสอน 

งานเกษตร 

4 นางจันทรทิพย  รักสม 47 24 ครูชำนาญการ

พิเศษ 

- ปริญญาตรี(ศศ.บ.) 

- ปริญญาตรี(ค.บ.) 

- การจัดการทั่วไป 

- คอมพิวเตอรศึกษา 

งานธุรกิจ 

คอมพิวเตอร 

5 นางจินตนา  ชวยเรือง 48 25 ครูชำนาญการ

พิเศษ 

- ปริญญาตรี(ค.บ.) 

- ปริญญาโท(ศศ.ม) 

- วิทยาศาสตรทั่วไป 

- ไทยคดีศึกษา 

วิทยาศาสตร 

6 นางเพชรลันดา  โชติกมาศ 56 27 ครูชำนาญการ - ปริญญาตรี(ศษ.บ.) - ภาษาอังกฤษ / 

สื่อสารมวลชน 

ภาษาอังกฤษ 

7 นางนิวัน  จันทรพุม 55 23 ครูชำนาญการ - ปริญญาตรี(ค.บ.) - นาฏศิลป นาฏศิลป 

8 นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร 51 21 ครูชำนาญการ - ปริญญาตรี(ค.บ.) 

- ปริญญาโท(ศษ.ม.) 

- สังคมศึกษา 

- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 

9 นางทัศนีย  สารทิพย 34 11 ครูชำนาญการ - ปริญญาตรี(วท.บ.) 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

- ปริญญาโท (วท.ม.) 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 

- การสอน 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร 
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ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

10 นายชัยสิทธิ์  ถาวรอนุมาศ 56 23 ครูชำนาญการ - ปริญญาตรี(ค.บ.) - พลศึกษา สุขศกึษาและ

พลศึกษา 

11 นายดำรง  ชวยเรือง 47 22 ครูชำนาญการ - ปริญญาตรี(ศศ.บ.) - การวัดผลการบริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร 

12 นายสุกิตติ์  กูมุดา 44 23 ครูชำนาญการ - ปริญญาตรี(ค.บ.) - ดนตรีศึกษา ดนตรี 

13 นางสาวศศิธร กาญจนพรหม 28 4 - - ปริญญาตรี (กศ.บ.) - การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 

14 นางสราลี  เส็นฤทธิ์ 47 8 - - ปริญญาตรี(ค.บ.) - สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

15 นางศศิกาญจน ลีสุรพงศ 31 8 ชำนาญการ - ปริญญาตรี(ค.บ.) - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

16 นางสาวใกลสุข ขายมาน 31 6 - - ปริญญาตรี(ค.บ.) - ภาษาไทย ภาษาไทย 

17 นางสาวดวงกมล คงฉาง 26 - พนักงานราชการ - ปริญญาตรี(ค.บ.) - คณิตศาสตร คณิตศาสตร 

18 นางรมิดา เบ็ญพาด 33 - ครูอัตราจาง - ปริญญาตรี(วท.บ.) - ฟสิกส วิทยาศาสตร 

19 นางสาวจุไรวรรณ ตั้งคำ 25 - ครูอัตราจาง - ปริญญาตรี(ค.บ.) -  วิทยาศาสตร 

20 นางสาวเยาวเรศ แซจิ้ว 25 - ครูอัตราจาง - ปรญญาตรี(กศ.บ.) -คณิตศาตร คณิตศาสตร 

21 นางสาวธิดารัตน ชูเมฆ 29  นักการภารโรง - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - คอมพิวเตอรธุรกิจ - 
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ตารางแสดงจำนวนครู จำแนกตามตำแหนงและวิทยฐานะ 

ประจำปการศึกษา 2562 

ตำแหนง 
ไมมีวิทย

ฐานะ 

มีวิทยฐานะ 

รวม 
ชำนาญการ 

ชำนาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

ผูอำนวยการ 0 0 1 0 0 1 

ครู 3 8 4 0 0 15 

รวม 3 8 5 0 0 16 

 

ตารางแสดงจำนวนครู จำแนกตามอาย ุประจำปการศึกษา 2562 

ชวงอายุ จำนวนคน คิดเปนรอยละ 

25-30 1 6.67 

31-35 3 20.00 

36-40 0 0 

41-45 1 6.67 

46-50 5 33.33 

51-55 3 20.00 

56-60 2 13.33 

รวม 15 100 

 

ตารางแสดงจำนวนครู จำแนกตามอายุราชการ ประจำปการศึกษา 2562 

อายุราชการ จำนวนคน คิดเปนรอยละ 

1-5 2 13.33 

6-10 3 20.00 

11-15 0 0 

16-20 1 6.67 

21-25 6 40.00 

26-30 3 20.00 

รวม 15 100 
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ขอมูลการพัฒนาตนเองของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – สกุล  ตำแหนง/วิทยฐานะ 
การพัฒนาตนเอง 

จำนวน

ครั้ง 

จำนวน

วัน จำนวนชั่วโมง 

1 นางจารุ   สุทธิปรีชานนท ครูชำนาญการพิเศษ 14 15 120 

2 นางจินตนา   ชวยเรือง ครูชำนาญการพิเศษ 12 14 114 

3 นายดำรง   ชวยเรือง ครูชำนาญการ 13 15 94 

4 นางนิวัน   จันทรพุม ครูชำนาญการ 6 7 72 

5 นายชัยสิทธิ ์  ถาวรอนุมาศ ครูชำนาญการ 2 2 42 

6 นายสุกิตติ์ กุมุดา ครูชำนาญการ 18 22 156 

7 นางสาวนารี  โอภาโส ครูชำนาญการพิเศษ 17 23 168 

8 นางเพชรลันดา   โชติกมาศ ครูชำนาญการ 7 8 78 

9 นางจันทรทิพย   รักสม ครูชำนาญการพิเศษ 12 36 214 

10 นางอรพรรณ   ขวัญนิมิตร ครูชำนาญการ 19 21 156 

11 นางทัศนีย   สารทิพย ครูชำนาญการพิเศษ 17 25 180 

12 นางสราลี   เส็นฤทธิ์ ครูชำนาญการ 10 14 114 

13 นางศศิกาญจน  ลีสุรพงศ ครูชำนาญการ 15 26 176 

14 นางสาวใกลสุข   ขายมาน ครูชำนาญการ 23 33 234 

15 นางสาวศศิธร   กาญจนพรหม ครู คศ.1 18 21 156 

16 นางสาวดวงกมล  คงฉาง พนกังานราชการ  10 12 102 

17 นายสุทธิ   คงหน ู ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 9 36 216 

18 นางรมิดา   เบ็ญพาด ครูอัตราจาง 4 6 66 

19 นางสาวจุไรวรรณ  ตั้งคำ ครูอัตราจาง 8 9 84 

20 นางสาวมาริสา  สมประสงค เจาหนาที่ธุรการ 5 6 36 

21 นางสาวธิดารัตน    ชูเมฆ นักการภารโรง 2 4 24 
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การสำรวจขอมูลความตองการในการพัฒนาตนเอง 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

ลำดับ

ที ่
หลักสูตร 

จำนวน 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการวิจัย 5 ครูอรพรรณ ครูศศิธร ครูจารุ ครู

นารี ครูสราล ี

2 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning + PLC 4 ครูจินตนา ครูจารุ ครูสราลี ครูสุ

กิตติ์ 

3 อบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณ 2 ครูจันทรทิพย ครูทัศนีย 

4 อบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ

เทคโนโลยี) ระดับ ม.ตน ม.ปลาย 

2 ครูจันทรทิพย ครูทัศนีย 

  

5 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณกบัการ

สรางสรรคนวัตกรรม IOT ดวยบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร 

2 ครูจันทรทิพย ครูทัศนีย 

6 สะเต็มศึกษา 2 ครูรมิดา ครูจุไรวรรณ   

7 พัฒนาทักษะการใชโปรแกรมทางดานคณิตศาสตร 2 ครูดำรง ครูดวงกมล    

8 การพัฒนาหลักสูตร 2 ครูอรพรรณ ครูนารี 

9 กระบวนการจัดการเรียนรู และออกแบบการจัดการ

เรียนรู แผนการจัดการเรียนรู 

2 ครูอรพรรณ ครูนารี  

10 การสรางสรรคสื่อเพื่อสงเสริมการอาน การเขียน 1 ครูศศิธร 

11 การพัฒนาการจัดการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

ยุคไทยแลนด 4.0 

2 ครูจินตนา ครูสุกิตติ ์ครูเพชรลัน

ดา   

12 การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 2 ครูทัศนีย ครูสุกิตติ์ 

13 การพัฒนางานกลุมบริหารงานบุคคล 1 ครูทัศนีย 

14 พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 1 ครูจุไรวรรณ 

15 การดูแลชวยเหลือนักเรียน(วัยรุน) การใหคำปรึกษา

วัยรุน 

2 ครูศศิกาญจน ครูใกลสุข 
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ลำดับ

ที ่
หลักสูตร 

จำนวน 

(คน) 
หมายเหตุ 

16 การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการเรียนรูรูปแบบ E-

Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิต 

1 ครูใกลสุข 

17 การจัดการเรยีนรูวิชาศิลปะ(นาฎศิลป) 1 ครูนิวัน 

18 การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

1 ครูนิวัน  

19 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญดวยตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส (Pensions Ellectronic Filing) 

2 ครูชัยสิทธิ์ ครูทัศนีย 

20 การอบรมภาษาอังกฤษผานสื่ออิเล็กทรอนิกส E-

Learning โดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

2 ครูศศิกาญจน ครูเพชรลันดา  
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 มีโครงสรางการบริหารงานประกอบดวย

กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารงบประมาณ  กลุมบริหารบริหารทั่วไป  และกลุมบริหารงานบุคคล  การ

ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ 2563  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

สนองนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของโรงเรียน 

โดยยึดหลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกลุมงานบุคลากรเปนหนวยงานที่มีภารกิจ

หลักในการใหบริการอำนวยความสะดวกแกบุคลากร โดยใชหลักการจัดสรร การอำนวยความสะดวกที ่ยึด

หลักการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และรวมทั้งมบีริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของบุ

คลกรทั้งหมด ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมงานบุคคล  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความ

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองดำเนินการพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศฝายบุคลากร 

2. วัตถุประสงค  

2.1 ดานผลผลิต 

1) เพื่อพัฒนาระบบงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

2) เพื ่อจัดระบบขอมูลสารสนเทศ ขอมูลของกลุ มบริหารงานบุคคลใหเปนระบบ ถูกตอง 

และเปนปจจุบัน 

3) เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจการ

ดำเนินงานของผลกลุมบริหารงานบุคคล 

2.2 ดานผลลัพธ 

1) กลุมบริหารงานบุคคลมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีสวนรวมและ

บริหารจัดการแบบ PDCA และใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 

2) มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ ขอมูลของกลุ มบริหารงานบุคคลเปนระบบ ถูกตอง 

และเปนปจจุบัน 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจการดำเนินงาน

ของผลกลุมบริหารงานบุคคล ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  

1) ทุกงานในของกลุมบริหารงานบุคคลมีการบริหารงานอยางเปนระบบ 
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2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจการดำเนินงาน

ของผลกลุมบริหารงานบุคคล ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 

3.2 เชิงคุณภาพ 

1) มีการบริหารงานอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจการดำเนินงาน

ของผลกลุมบริหารงานบุคคล 

 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ  

ลำดับที่ การดำเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมการจัดทำแผนงาน /โครงการ 

1) ศึกษาขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  พระราชบัญญัติ และ

กฎหมาย ที่เก่ียวของ 

2) ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

ต.ค.-พ.ย. 62 นางทัศนีย สารทิพย 

2 ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ต.ค. 2562 - 

ก.ย. 2563 

นางทัศนีย สารทิพย 

นางนิวัน จันทรพุม 

1) งานธุรการกลุมงาน 

- พัฒนาระบบงานธุรการกลุมบริหารงานบุคคล 

- ปฏิบัติงานสารบรรณกลุมบริหารงานบุคคล 

- การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

- จัดทำขอมูลครูและบุคลากร 

- สรุปการลาของครูและบุคลากร 

- สรุปการพัฒนาครูและบุคลากร 

- สรุปการออกนอกบริเวณโรงเรียน 

ต.ค. 2562 - 

ก.ย. 2563 

นางทัศนีย สารทิพย 

น.ส.มาริสา สมประสงค 

กรรมการตามคำสั่ง 

2) งานวางแผนอัตรากำลังและตำแหนง 

- วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง 

- พัฒนาระบบงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด

ตำแหนง 

ต.ค. 2562 - 

ก.ย. 2563 

นางนิวัน จันทรพุม 

กรรมการตามคำสั่ง 

3) งานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

- สรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

- พัฒนาระบบงานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

ต.ค. 2562 - 

ก.ย. 2563 

นางทัศนีย สารทิพย 

กรรมการตามคำสั่ง 

4) งานบำเหน็จความชอบ 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มี.ค. และ 

ก.ย. 2563 

นางทัศนีย สารทิพย 

กรรมการตามคำสั่ง 
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ลำดับที่ การดำเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

- การดำเนินการเกีย่วกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

5) งานพัฒนาบุคลากร 

- การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

- การสงครูเขารับการพัฒนาในหนวยงานตาง ๆ 

ต.ค. 2562 - 

ก.ย. 2563 

นางทัศนีย สารทิพย 

กรรมการตามคำสั่ง 

6) งานวินัยและการรักษาวินัย 

- การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

- การออกจากราชการ 

ต.ค. 2562 - 

ก.ย. 2563 

นางนิวัน จันทรพุม 

กรรมการตามคำสั่ง 

7) งานสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

- การจัดทำบัญชีรายชื่อเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

- การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

- การสรางขวัญกำลังใจ 

ต.ค. 2562 - 

ก.ย. 2563 

นางจันทรทิพย รักสม 

นางทัศนีย สารทิพย 

 8) พัฒนาระบบบริหารสารสนเทศงานกิจการนักเรียน ต.ค. 2562 - 

ก.ย. 2563 
น.ส.ศศิธร กาญจนพรหม 

3 ติดตามและประเมินผล มี.ค. และ 

ก.ย. 2563 

กลุมบริหารงานบุคคล 

ครูและบุคลากรทุกคน 

4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. 2563 นางนิวัน จันทรพุม 

นางจันทรทิพย รักสม 

นางทัศนีย สารทิพย 

5. งบประมาณที่ใช  

 งบประมาณที่ไดรับ  8,000 บาท  

 งบประมาณทีใ่ชจริง  ………. บาท  
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6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ  

6.1 โครงการกิจกรรมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐาน สพฐ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

กลยุทธ สพม 13  ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

6.2 จำนวนผูเขารวมโครงการ  

ครูและบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จำนวน  23 คน คิดเปนรอยละ  100 

นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จำนวน  187 คน คิดเปนรอยละ  100 

6.3 ผลการดำเนินงาน  

เปาหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม / โครงการ ผลงานที่ปฏิบัติไดจริง 

ดานปริมาณ 

1) ทุกงานในของกลุมบริหารงานบุคคลมีการ

บริหารงานอยางเปนระบบ 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจการ

ดำเนินงานของผลกลุมบริหารงานบุคคล ในระดับ

ดีขึ้นไป รอยละ 80 

ดานปริมาณ 

1) กลุมบริหารงานบุคคลมีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษาแบบมีสวนรวม และ

บริหารจัดการแบบ PDCA และใชโรงเรียนเปน

ฐาน อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจการ

ดำเนินงานของผลกลุมบริหารงานบุคคล ในระดับ

ดีขึ้นไป รอยละ 80 

ดานคุณภาพ 

1) มีการบริหารงานอยางเปนระบบสามารถ

ตรวจสอบได 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจการ

ดำเนินงานของผลกลุมบริหารงานบุคคล 

ดานคุณภาพ 

1) มีการบริหารงานอยางเปนระบบสามารถ

ตรวจสอบได 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจการ

ดำเนินงาน 
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7. การบริหารโครงการ 

ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผูตอบแบบสอบถาม  

 ครแูละบุคลากร  20 คน  นักเรียน  20 คน  ผูปกครอง  10 คน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดานปจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  

1.2 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานเหมาะสม 

1.3 ความรวมมือของผูรวมงาน/ผูเกี่ยวของ 

1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ 

 

3.26 

3.28 

3.46 

3.36 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

2. ดานกระบวนการ  

2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 

2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด  

2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนท่ีกำหนดเปนระยะ 

2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

2.5 การวิเคราะหและนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

3.20 

3.42 

3.40 

3.22 

3.42 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

3. ดานความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแตละกิจกรรม 

3.2 วิธีการ / กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแตละขั้นตอนสอดคลองกับเปาหมาย 

 

3.56 

3.12 

 

ดี 

ดี 

4. ดานความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดกิจกรรม 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมไดครบถวนตามลำดับที่กำหนด 

4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม / โครงการ 

4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 

3.30 

3.18 

3.68 

 

ดี 

ดี 

ดี 

รวม (ผลรวมทุกชอง) 46.86 ดี 

 คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.35 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ดี 

 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  พอใช 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 
 

8. สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ    ระดับดี     ระดับพอใช     ระดับปรับปรุง 

9. ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

ปรับปรุงการจัดเก็บเอกสาร ขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบและเปนระเบียบ ใหสามารถสืบคนได

โดยสะดวก รวดเร็ว
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเนนการ

จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูสอนเปนผูชวยสงเสริม แนะแนวทางใหเกิดองคความรูแก

ผูเรียน โดยการจัดหาแหลงการเรียนรู ทั้งแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน และนำเอา

เทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู

ความสามารถทั้งดานเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาสง ๆ ที่ทำหนาที่รับผิดชอบสอน ดานการถายทอด

ความรูสูเรียนในวิธีตาง ๆ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนั้นยอม

เกิดมาจากรางกายและจิตใจที่สมบูรณแข็งแรง และขวัญกำลังใจที่ดีดวย  

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ มีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตำแหนงนั้นจำเปนจะตองมีการศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเปนการเปดมุมมอง และโลกทัศนในแบบตาง ๆ เพื่อจะได

นำมาถายทอดสูผูเรียน ตลอดจนมีการสรางขวัญและกำลังใจที่ดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะไดมี

รางกายและจิตใจพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค  

2.3 ดานผลผลิต 

4) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถ และทักษะ

ตามมาตรฐานตำแหนง 

5) เพื่อใหครูและบุคลากรนำความรูที ่ไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรและ

นักเรียน 

6) เพื่อใหครูและบุคลากรพัฒนาตนเองสูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7) เพื่อสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

2.4 ดานผลลัพธ 

4) ครูและบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

5) ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองสูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

6) ครูและบุคลากรทุกคนมีการนำเสนอผลงานเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

7) ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   
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3. เปาหมาย 

3.3 เชิงปริมาณ  

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุกคน 

3.4 เชิงคุณภาพ 

1) ครูและบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan)  

อยางนอย 20 ชั่วโมงตอป และพัฒนาตนเองสูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

2) ครูและบุคลากรทุกคนมีการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และผานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ  

ลำดับที่ การดำเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมการจัดทำแผนงาน /โครงการ ต.ค.-พ.ย. 61 นางทัศนีย สารทิพย 

2 ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

3) ครูและบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

4) ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง 

(ID Plan) 

5) ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองสูมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

6) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหลงเรียนรู 

7) จัดอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต.ค. 2561 

- 

ก.ย. 2562 

กลุมบริหารงานบุคคล 

ครูและบุคลากรทุกคน 

3 ติดตามและประเมินผล 

1) ครูและบุคลากรนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

มี.ค. และ 

ก.ย. 2562 

กลุมบริหารงานบุคคล 

ครูและบุคลากรทุกคน 

4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. 2562 นางทัศนีย สารทิพย 

5. งบประมาณที่ใช  

 งบประมาณที่ไดรับ  10,000 บาท  

 งบประมาณที่ใชจริง  2,346 บาท  
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6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ  

6.4 โครงการกิจกรรมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐาน สพฐ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

กลยุทธ สพม 13  ขอ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

6.5 จำนวนผูเขารวมโครงการ  

ครูและบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จำนวน  23 คน คิดเปนรอยละ  100 

6.6 ผลการดำเนินงาน  

เปาหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม / โครงการ ผลงานที่ปฏิบัติไดจริง 

ดานปริมาณ 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 

2 ทุกคน 

ดานปริมาณ 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 

2 ทุกคน 

ดานคุณภาพ 

3) ครูและบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาตาม

แผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) อยางนอย 20 

ชั่วโมงตอป และพัฒนาตนเองสูมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) ครูและบุคลากรทุกคนมีการนำเสนอผลงานเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และผานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ดานคุณภาพ 

3) ครูและบุคลากรรอยละ 95.65 ไดรับการพัฒนา

ตามแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) อยางนอย 

20 ชั่วโมงตอป และพัฒนาตนเองสูมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) ครูและบุคลากรทุกคนมีการประเมินตนเองและ

ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7. การบริหารโครงการ 

ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผูตอบแบบสอบถาม  

 ครแูละบุคลากร  จำนวน 23 คน  

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดานปจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  

1.2 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานเหมาะสม 

1.3 ความรวมมือของผูรวมงาน/ผูเกี่ยวของ 

1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ 

 

3.70 

3.78 

3.87 

3.91 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

2. ดานกระบวนการ  

2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 

2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด  

2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนท่ีกำหนดเปนระยะ 

2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

2.5 การวิเคราะหและนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

3.74 

3.96 

4.00 

3.65 

3.83 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

3. ดานความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแตละกิจกรรม 

3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแตละขั้นตอนสอดคลองกับเปาหมาย 

 

3.78 

3.74 

 

ดี 

ดี 

4. ดานความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดกิจกรรม 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมไดครบถวนตามลำดับที่กำหนด 

4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม / โครงการ 

4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 

3.65 

3.70 

3.96 

 

ดี 

ดี 

ดี 

รวม (ผลรวมทุกชอง) 53.26 ดี 

 

 คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.80 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ดี 

 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  พอใช 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 
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8. สรปุผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช     ระดับปรับปรุง 

 

9. ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

1) สถานที่จัดการอบรมที่ตรงตามหลักสูตรในแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร อยูหางไกล อยู

ตางจังหวัด ตางภูมิภาค ทำใหไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองงบประมาณ เชนคาใชจายใน

การเดินทาง คาที่พัก เปนตน 

2) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง หากยกเลิก

โครงการพัฒนาคูปองครู ควรจัดอยางอ่ืนทดแทน 

3) สงเสริมใหครูและบุคลากรใชวิธีการพัฒนาตนเองโดยการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ 2562 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ใหมีการจัดการ สงเสริมพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน วิชาชีพชั้นสูงอยางตอเนื่อง

และเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพทุกดาน ในการที่จะพัฒนาเด็กใหมีลักษณะดังกลาวนั้นจะตองพัฒนา

ครูใหเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากครูไปสูเด็ก ในปจจุบันโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เปดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 มีครูจำนวน 15 คน แตขาดแคลนครูสาขาวิชาเอกฟสิกส 

วิชาเอกชีววิทยา และวิชาเอกคณิตศาสตร จึงไมสามารถพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาได เนื่องจากสาเหตุครูไมตรง

วิชาเอก จึงมีความจำเปนอยางยิ ่งที่จะตองจัดจางครูสาขาวิชาเอกฟสิกส วิชาเอกชีววิทยา และวิชาเอก

คณิตศาสตร เพื่อใหมีจำนวนครูที่เพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใหบริการนักเรียนและ

ผูปกครอง  โรงเรียนจึงจำเปนตองจางครแูละบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา เพิ่มเติม 

2. วัตถุประสงค  

2.5 ดานผลผลิต 

8) เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

9) เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกส วิชาชีววิทยา และวิชาคณิตศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10) เพื่อแกปญหาครูไมเพียงพอตอจำนวนนักเรียน และครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอก 

2.6 ดานผลลัพธ 

8) นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

9) การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกส วิชาชีววิทยา และวิชาคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

10) มคีรูเพียงพอตอจำนวนนักเรียน และครูสอนตรงสาขาวิชาเอก 

3. เปาหมาย 

3.5 เชิงปริมาณ  

4) นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุกคน 

5)  จางลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูผูสอน 

- ครูผูสอนวิชาเอกฟสิกส จำนวน 1 คน 

- ครูผูสอนวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 คน 

- ครูผูสอนวิชาเอกคณิตศาสตร จำนวน 1 คน  



21 

3.6 เชิงคุณภาพ 

3) ครูอัตราจางจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งดานความรู และคุณธรรมอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 75 

5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 75 

6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 75 

 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ  

ลำดับที่ การดำเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมการจัดทำแผนงาน /โครงการ ต.ค.-พ.ย. 62 นางทัศนีย สารทิพย 

2 ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

3) ดำเนินจัดจางครูผูสอนตามหลักเกณฑและวิธีการสรร

หาลูกจางชั่วคราว 

4) อบรมและใหความรูดานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

5) มอบหมายใหปฏิบัติงาน 

ต.ค. 2562 

- 

ก.ย. 2563 

กลุมบริหารงานบุคคล 

และคณะกรรมการ

ตามคำสั่ง 

3 ติดตามและประเมินผล 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาฟสิกส วิชา

ชีววิทยา และคณิตศาสตร 

2) ครูอัตราจางนำเสนอผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจาง 

 

มี.ค. และ 

ก.ย. 2563 

กลุมบริหารงานบุคคล 

และคณะกรรมการ

ตามคำสั่ง 

4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. 2563 นางทัศนีย สารทิพย 

5. งบประมาณที่ใช  

 งบประมาณที่ไดรับ  316,701 บาท  

 งบประมาณทีใ่ชจริง  316,701 บาท  
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6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ  

6.7 โครงการกิจกรรมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐาน สพฐ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

กลยุทธ สพม 13  ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

สงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

มาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

6.8 จำนวนผูเขารวมโครงการ  

1) นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จำนวน  187 คน คิดเปนรอยละ  100 

2)  จางลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูผูสอน 3 คน คิดเปนรอยละ  100 

- ครูผูสอนวิชาเอกฟสิกส จำนวน 1 คน 

- ครูผูสอนวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 คน 

- ครูผูสอนวิชาเอกคณิตศาสตร จำนวน 1 คน 

6.9 ผลการดำเนินงาน  

เปาหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม / โครงการ ผลงานที่ปฏิบัติไดจริง 

ดานปริมาณ 

4) นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุกคน 

5) จางลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูผูสอน 

- ครูผูสอนวิชาเอกฟสิกส 1 คน 

- ครูผูสอนวิชาเอกชีววิทยา 1 คน 

- ครูผูสอนวิชาเอกคณิตศาสตร 1 คน 

ดานปริมาณ 

4) นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุกคน 

5) จางลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูผูสอน 

- ครูผูสอนวิชาเอกฟสิกส 1 คน 

- ครูผูสอนวิชาเอกชีววิทยา 1 คน 

- ครูผูสอนวิชาเอกคณิตศาสตร 1 คน 

ดานคุณภาพ 

5) ครูอัตราจางจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งดานความรู 

และคุณธรรมอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 

ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 75 

7) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาชีววิทยา 

ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 75 

8) นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเปน 

รอยละ 75 

ดานคุณภาพ 

5) ครูอัตราจางจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งดานความรู 

และคุณธรรมอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 

ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 97.44  

7) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 

ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100 

8) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเปน 

รอยละ 93.22 
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7. การบริหารโครงการ 

ผลการบริหารโครงการจากการประเมินโครงการผูตอบแบบสอบถาม  

 ครแูละบุคลากร  20 คน  นักเรียน  20 คน  ผูปกครอง  10 คน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดานปจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  

1.2 วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานเหมาะสม 

1.3 ความรวมมือของผูรวมงาน/ผูเกี่ยวของ 

1.4 การประสานงาน / ประชาสัมพันธ 

 

3.64 

3.40 

3.52 

3.48 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

2. ดานกระบวนการ  

2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 

2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด  

2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนท่ีกำหนดเปนระยะ 

2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

2.5 การวิเคราะหและนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

3.44 

3.48 

3.42 

3.64 

3.46 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

3. ดานความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแตละกิจกรรม 

3.2 วิธีการ / กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแตละขั้นตอนสอดคลองกับเปาหมาย 

 

3.42 

3.32 

 

ดี 

ดี 

4. ดานความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดกิจกรรม 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมไดครบถวนตามลำดับที่กำหนด 

4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม / โครงการ 

4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 

3.38 

3.46 

3.64 

 

ดี 

ดี 

ดี 

รวม (ผลรวมทุกชอง) 48.70 ดี 

 คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 14) = 3.48 

 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ดี 

 คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  พอใช 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 
 

8. สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ    ระดับดี     ระดับพอใช     ระดับปรับปรุง 

9. ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

- 

 



24 



25 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลประจำปการศึกษา  2562 

(Self Assessment Report: SAR) 

 



26 



27 



28 



29 



30 



31 



32 



33 



34 



35 



36 



37 



38 



39 



40 



41 



42 



43 



44 



45 



46 



47 



48 



49 



50 



51 



52 



53 



54 



55 



56 



57 



58 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



แบบประเมินการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกลุมบริหารงานบุคคล 

ผูตอบแบบสอบถาม 

    ครู     นักเรียน    อื่น ๆ 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย / ตรงกับระดับคุณภาพท่ีกำหนด  

 4 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก 3 หมายถึงระดับคุณภาพ ดี  

 2 หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช 1 หมายถึงระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง  

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ดานปจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  

1.2 วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานเหมาะสม 

1.3 ความรวมมือของผูรวมงาน/ผูเกี่ยวของ 

1.4 การประสานงาน ประชาสัมพันธ 

 

18 

18 

27 

21 

 

27 

28 

19 

26 

 

5 

4 

4 

3 

 

2. ดานกระบวนการ  

2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 

2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด  

2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนท่ีกำหนดเปนระยะ 

2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

2.5 การวิเคราะหและนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

16 

23 

23 

17 

23 

 

28 

25 

24 

27 

25 

 

6 

2 

3 

6 

2 

 

3. ดานความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแตละกิจกรรม 

3.2 วิธีการ / กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแตละขั้นตอนสอดคลองกับเปาหมาย 

 

28 

16 

 

22 

24 

 

 

10 

 

4. ดานความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดกิจกรรม 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมไดครบถวนตามลำดับที่กำหนด 

4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม / โครงการ 

4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 

21 

16 

34 

 

23 

27 

16 

 

6 

7 

 

 

รวม (ผลรวมทุกขอ x ระดับคะแนน) 1204 1023 116  

คะแนนผลรวม 2343 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ (14 x 50) = 3.35 

คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  พอใช 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช     ระดับปรับปรุง 



61 

แบบประเมินการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถาม 

    ครู     นักเรียน    อื่น ๆ 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย / ตรงกับระดับคุณภาพท่ีกำหนด  

 4 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก 3 หมายถึงระดับคุณภาพ ดี  

 2 หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช 1 หมายถึงระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง  

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ดานปจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  

1.2 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานเหมาะสม 

1.3 ความรวมมือของผูรวมงาน/ผูเกี่ยวของ 

1.4 การประสานงาน ประชาสัมพันธ 

 

16 

18 

20 

21 

 

7 

5 

3 

2 

  

2. ดานกระบวนการ  

2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 

2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด  

2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนท่ีกำหนดเปนระยะ 

2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

2.5 การวิเคราะหและนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

17 

22 

23 

15 

19 

 

6 

1 

 

8 

4 

  

3. ดานความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแตละกิจกรรม 

3.2 วิธีการ / กิจกรรมที่ปฏิบัติในแตละขั้นตอนสอดคลองกับเปาหมาย 

 

18 

17 

 

5 

6 

  

4. ดานความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดกิจกรรม 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมไดครบถวนตามลำดับที่กำหนด 

4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม / โครงการ 

4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 

15 

16 

22 

 

8 

7 

1 

  

รวม (ผลรวมทุกขอ x ระดับคะแนน) 1036 189   

คะแนนผลรวม 1225 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ (14*23)) = 3.80 

คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  พอใช 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ปรับปรุง



แบบประเมินการดำเนินงานโครงการจางครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถาม 

    ครู     นักเรียน    อื่น ๆ 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย / ตรงกับระดับคุณภาพท่ีกำหนด  

 4 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก 3 หมายถึงระดับคุณภาพ ดี  

 2 หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช 1 หมายถึงระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง  

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ดานปจจัย  

1.1 งบประมาณเหมาะสม  

1.2 วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานเหมาะสม 

1.3 ความรวมมือของผูรวมงาน/ผูเกี่ยวของ 

1.4 การประสานงาน ประชาสัมพันธ 

 

34 

23 

27 

24 

 

14 

24 

22 

26 

 

2 

3 

1 

 

 

2. ดานกระบวนการ  

2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 

2.2 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด  

2.3 การนิเทศ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนท่ีกำหนดเปนระยะ 

2.4 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

2.5 การวิเคราะหและนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

22 

24 

24 

35 

23 

 

28 

26 

23 

12 

27 

 

 

 

3 

3 

 

3. ดานความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม / โครงการ 

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแตละกิจกรรม 

3.2 วิธีการ / กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแตละขั้นตอนสอดคลองกับเปาหมาย 

 

21 

16 

 

29 

34 

  

4. ดานความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดกิจกรรม 

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมไดครบถวนตามลำดับที่กำหนด 

4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม / โครงการ 

4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 

23 

23 

32 

 

23 

27 

18 

 

4 

 

รวม (ผลรวมทุกขอ x ระดับคะแนน) 1404 999 32  

คะแนนผลรวม 2435 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ (14 x 50) = 3.48 

คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  พอใช 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 แสดงวาการดำเนินงานอยูในระดับ  ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ     ระดับดี     ระดับพอใช     ระดับปรับปรุง 



63 

ประมวลภาพการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำป พ.ศ.2562 
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