
นโยบายการบรหิาร 
ทรพัยากรบุคคล

โดย  ฝ�ายบรหิารงานบุคคล 
โรงเรยีนนางรองพทิยาคม



2564ร า ย ง า น ก า ร ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  
“ก า ร จั ด ทํา ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ง า น ( PA )  

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ลื� อ น วิ ท ย ฐ า น ะ แ บ บ ใ ห ม่
ร ะ บ บ  PA  ( Pe r fo rmance  Agreemen t ) ”

 

โ ด ย  ฝ� า ย บ รืห า ร ง า น บุ ค ค ล



 

แบบสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำป:งบประมาณ 2565 

ภาคเรียนที่ 1 ป:การศึกษา 2565 

ตอนที่ 1 ข*อมูลทั่วไป 

1. ฝ%าย/งาน/กลุ.มสาระการเรียนรู6    ฝ#ายบริหารงานบุคคล  

2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ช่ือกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำขDอตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการประเมินเลือ่นวทิยฐานะแบบใหมO ระบบ PA 

      Performance Agreement” 

4. ประเภทโครงการ R ต<อเน่ือง £ ใหม<  

5. สอดคล6องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

£  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูIเรียน   

R  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

£  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปUนสำคัญ  

6. ผู6รับผิดชอบโครงการ ......................................................   

7. ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

8. สถานท่ี ฝ#ายบริหารงานบุคคล  

9. งบประมาณค.าใช6จ.าย ท่ีเสนอของบประมาณตามแผนงาน 9,000 บาท  

ใชIจ<ายจริงเปUนเงิน 9,000 บาท  

R  เท<ากับท่ีกำหนด 			£  สูงกว<าท่ีกำหนด 			£  ต่ำกว<าท่ีกำหนด  

10. วัตถุประสงค]ของโครงการ  

10.1 เพ่ือพัฒนาการบริหารงานฝ#ายบริหารงานบุคคลใหIมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

11. การดำนินการ    R  ดำเนินการ  

             R  ผ<านแผน      £ ไม<ผ<านแผน  

£ ไม<ไดIดำเนินการ …………………………………………………………………………....……………………………………………………… 

              …………………………….............................………………………………………………………………………………………………………… 

12. วิธีดำเนินการ (PDCA)   

(ระบุข้ันตอนวิธีการดำเนินงาน 3 ข้ันตอน ได6แก. วิธีการเตรียมการ วิธีการดำเนินงาน วิธีการประเมินผล   

และภาคีท่ีเข6าร.วมดำเนินการ กรณีโครงการมีหลายกิจกรรมให6เขียนวิธีดำเนินการให6ครบทุกกิจกรรม)  

 

 



 

12.1 ข้ันวางแผนการดำเนินงาน (P)  

12.1.1 ประชุมหารือกำหนดแนวทาง  การดำเนินงานและเตรียมความพรIอมดIานต<าง ๆ  

12.1.2 เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

12.2 ข้ันดำเนินงาน (D)  

12.2.1 ดำเนินงานตามท่ีกำหนด  

12.3 การกำกับติดตาม/ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (C)  

12.3.1 ประเมินผลโครงการจากการสังเกต การใชIแบบประเมินโครงการและแบบประเมินความพึงพอใจ  

12.3.2 นำผลการประเมินมาวิเคราะหjเพ่ือสรุปผลการดำเนินกิจกรรม  

12.4 การนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง (A)  

12.4.1รวบรวมขIอเสนอแนะ และความคิดเห็นต<าง ๆ ของผูIมีส<วนเก่ียวขIอง  

12.4.2สรุปและรายงานผลการประเมิน เพ่ือเปUนขIอมูลท่ีเปUนประโยชนjในการพัฒนาต<อไป 

 

13. ความสำเร็จของโครงการ เปkาหมาย 

 

เปkาหมายท่ีระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ  ผลงานท่ีปฏิบัติได6จริง 

1. ด6านปริมาณ  

      ผูDบริหาร คร ูและบุคลากร รDอยละ 80 ไดDรับการพัฒนาใหDมี

ความสามารถในหนDาที่ตามขอบขOายงานที่รับผิดชอบ   

1. ด6านปริมาณ  

   ผูDบริหาร คร ูและบุคลากร รDอยละ 80 ไดDรับการพัฒนาใหD

มีความสามารถในหนDาที่ตามขอบขOายงานที่รับผิดชอบ   

2. ด6านคุณภาพ  
   ผูDบริหาร คร ูและบุคลากร สามารถปฏิบัติงานไดDอยOางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน

ไดDอยOางมีคุณภาพ   

2. ด6านคุณภาพ  
   ผูDบริหาร คร ูและ สามารถปฏิบัติงานไดDอยOางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดการเรียนการสอนและ

ปฏิบัติงานไดDอยOางมีคุณภาพ   

 

ตอนที่ 2 การบริหารโครงการ 

 

ข6อท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. ด6านสภาพแวดล6อมของกิจกรรม/โครงการ       

1 กิจกรรม/โครงการสอดคลIองกับวิสัยทัศนjของโรงเรียน  /     

2 กิจกรรม/โครงการสอดคลIองกับ นโยบาย เปoาหมายของโรงเรียน  / 
  

 
 



 

3 กิจกรรม/โครงการสอดคลIองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  / 
  

 
 

2. ด6านความพอเพียงของทรัพยากรท่ีใช6ในการดำเนินกิจกรรม  / 
  

 
 

4 ความเหมาะสมของงบประมาณ   /    

5 ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณj  / 
  

 
 

6 ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใชIดำเนินงาน  / 
  

 
 

7 ความเพียงพอของบุคลากร  
   

 
 

8 ความร<วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน  
 

/ 
 

 
 

3. ด6านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ      

9 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต<ละกิจกรรม  / 
  

 
 

10 วิธีการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแต<ละข้ันตอนสอดคลIองกับเปoาหมาย  / 
  

 
 

4. ด6านความสำเร็จตามวัตถุประสงค]และเปkาหมายในการจัดกิจกรรม      

11 ปฏิบัติกิจกรรมไดIครบถIวนตามลำดับท่ีกำหนด  / 
  

 
 

12 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคjของกิจกรรม/โครงการ  / 
  

 
 

13 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปoาหมายท่ีต้ังไวI  / 
  

 
 

รวม 55 8 
 

 
 

รวมเฉล่ีย 4.85 

 

เกณฑ]การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ค<าเฉล่ีย 4.00 - 5.00  ผลการดำเนินงานอยู<ในระดับ ดี 

ค<าเฉล่ีย 3.00 - 3.99 ผลการดำเนินงานอยู<ในระดับ พอใช6 

ค<าเฉล่ีย 1.00 - 2.99 ผลการดำเนินงานอยู<ในระดับ ปรับปรุง 

 

 สรุปผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม   R ระดับ ดี     £ ระดับ พอใชI   £ ระดับ ปรับปรุง 

 

 

 



 

ตอนที่ 3 ความคุ*มคDาและประโยชนHที่ได*รับจากโครงการ / กิจกรรม 

3.1 ความคุ6มค.ากับงบประมาณ (ข6อ 9) 

  การดำเนินงานเปUนไปตามแผนงาน มีค<าใชIจ<ายในการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 9,000 บาท 

3.2 ด6านประสิทธิผล (พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคj เปoาหมาย) (ข6อ 13) 

ดำเนินงานเปUนไปตามแผนท่ีกำหนดไวI บรรลุตามวัตถุประสงคjและเปoาหมาย พบว<า ผลการดำเนินงานมีวัสดุ 

ครุภัณฑjสำนักงานเพียงพอต<อความตIองการของบุคลากรส<งผลใหIการดำเนินงานมีความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพอย<าง

สูงสุด 

3.3 ด6านผลกระทบ (พิจารณาจากการสะทIอนการปฏิบัติภารกิจว<ามีผลกระทบมากนIอยเพียงใด) (ตอนท่ี 2) 

ฝ#ายบริหารงานบุคคลมีวัสดุ และครุภัณฑjสำนักงานเพียงพอต<อจำนวนบุคลากร ส<งผลใหIการทำงานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุIมค<า โปร<งใส ตรวจสอบไดI  

โดยมีค<าเฉล่ียเท<ากับ 4.85 มีผลการดำเนินงานในระดับ ดี 

  

ตอนที่ 4 ปKญหาอุปสรรค และแนวทางแก*ไขปรับปรงุ 

4.1 ปnญหาและอุปสรรค 

 -  ดIวยระยะเวลาในการดำเนินการอันส้ัน ส<งผลใหIการประชาสัมพันธjและการรับขIอมูลข<าวสาร และการ

เตรียมการไดIไม<ดีนัก และการดำเนินการตดขัดบางประการ 

4.2 แนวทางแก6ไข 

-  มีระยะเวลาในการดำเนินงานมากข้ึน 

 4.3 ข6อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงในคร้ังต.อไป 

- บุคลากร หรือเจIาหนIาท่ีดำเนินงานควรไดIรับขIอมูล และสรIางความเขIาใจท่ีตรงกัน 

 

        (ลงช่ือ) 

             (นางสาวเขมสรณj  ศิริปรีดาวัฒนj)  

             ผูIรับผิดชอบโครงการ / ผูIรายงาน 

 

- ข6อคิดเห็น / ข6อเสนอแนะ / หัวหน6าฝ%าย/หัวหน6าหลุ.มสาระ 

 ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        (ลงช่ือ) 

             (นางจิดาภา  ย่ีรัมยj) 

             รองผูIอำนวยการฝ#ายบริหารงานบุคคล 

 



 

- ข6อคิดเห็น / ข6อเสนอแนะ /ฝ%ายงบประมาณ 

 ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        (ลงช่ือ) 

             (นางอรพิน  ขุนเพ็ง) 

                 รองผูIอำนวยการฝ#ายงบประมาณ 

- ข6อคิดเห็นและข6อเสนอแนะจากผู6อำนวยการสถานศึกษา

 ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        (ลงช่ือ) 

              (นางสารภี  เลไธสง) 

               ผูIอำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

 

 

 







ก 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
สารบัญ ............................................................................................................................
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7. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ .................................................................... 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

บทสรุปการดำเนินงานตามโครงการ  
 

ด้วยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้ดำเนินงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนา
ตนเองผ่านการอบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 3) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม และนางสาวณิชาภัทร จีนประโคน  ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาบุคลากร ได้จ ัดขึ ้นระหว่างว ันที ่ 4-6 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 รวม 3 วัน                       
ณ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ตำบลทางเกวียน และ แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา จังหวัดระยอง โดยได้               
ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World Class Standard School) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ แบบสอบถาม จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ จำนวน  46 คน พบว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก           
มีค่าเฉลี่ย 4.39  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 1) ด้านความเชี่ยวชาญและความพร้อมของวิทยากร อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด (4.74) รองลงมา คือ 2) ด้านความเหมาะสมของวิทยากรผู้ให้ความรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
(4.72) 3) ด้านรูปแบบกระบวนการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.59)  4) ความเหมาะสมของ
สถานที่ศึกษาดูงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.52) 5) ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (4.48) 6) ความรู้ความเข้าใจ หลัง การเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก (4.48) 7) การนำความรู้ 
ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (4.43) 8) ด้านความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (4.41) 9) ด้านความเหมาะสมของสถานที่พัก อยู่ใน
ระดับมาก (4.22) 10) ด้านความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง อยู่ในระดับมาก (4.02) และน้อยที่สุด 
คือ 11) ความรู้ความเข้าใจ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก (3.70) 

 
ลงชื่อ       ลงชื่อ 
 (นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม)                    (นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน)

            ผู้รับผิดชอบโครงการ                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหา
ความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งใน
และนอก สถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ
สถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล   
โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการ  
สร้างขวัญ กำลังใจ ความสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
1. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

3. ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ  
  3.1 เป้าหมายของโครงการ  

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม จำนวน 79 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการตามหัวข้อที่กำหนด ร้อยละ 100 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมมีความรู้ความสามารถในหน้าที่
ตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.2 สถานที่ศึกษาดูงานและอบรม 
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ตำบลทางเกวียน และ แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา จังหวัดระยอง  

3.3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ระหว่างวันที่ 4-6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลา 3 วัน 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ 

 ขั้นตอนการดำเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา 2565 

ม.ค 
65 

ก.พ 
65 

มี.ค 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค 
65 

ส.ค 
65 

ก.ย 
65 

1. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

นายจีระศักดิ์ 
โพธิ์พุ่ม และ

นางสาวณิชาภัทร 
จีนประโคน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 

   
 
 

    
 

3. ติดต่อประสานงานกับ
วิทยากรและสถานที่ดูงาน 

        
 

4. ดำเนินการตามโครงการ 
- จัดอบรมและศึกษาดูงาน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
- นำความรู้มาขยายผลในการ
อบรม 

   

 
 

    

 

5. ติดตามและประเมินผล          ฝ่ายบริหาร 

 
5. ผลการประเมินโครงการ 

4.1 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

1. ครูนำความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปใช้
เพ่ือดูแลและแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 

- ประเมินการจัดการเรียนการ
สอนของครู 

- แบบประเมินการ
นิเทศการจัดการเรียน
การสอนภายใน 

2. ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

- ประเมินและสังเกตจากการสอน
จริงและการสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
- การสังเกตจากการ

สอนจริง 
3. ระบบงานพัฒนาบุคลากร  และ

คุณภาพการศึกษามีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การจัดกิจกรรมตามโครงการ
ของงานพัฒนาบุคลากรและ
การศึกษาดูงาน 

- แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
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4.2 ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ   

ที ่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของ  โครงการ / 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้รับ
การศึกษาดูงานและอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามหัวข้อที่กำหนด          
ร้อยละ 100 

  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง ได้รับการศึกษาดูงาน
และอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World Class Standard School) ณ โรงเรียน            
แกลง"วิทยสถาวร" ตำบลทางเกวียน และ แหล่ง
เรียนรู้ทางการศึกษา จังหวัดระยอง 

2.  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล           
มีการพัฒนาตนเองและขอเสนอผลงาน
วิชาการเพ่ิมมากข้ึน และมีขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  ครูเข้าร่วมการทำผลงานทางวชิาการเพิ่มมากขึ้น 
ได้แก่ ผลงานทางวชิาการ OBEC AWARD,            
รางวัลครูดีในดวงใจ, รางวัลครูดีศรี สพม., การขอมี
วิทยฐานะ 

 
4.3 ปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ และแนวทางแก้ปัญหา 

1. ปัญหา/อุปสรรค ระยะทางที่นานเกินไป  
ข้อเสนอแนะ  ควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและควรเลือกสถานที่/
ยานพาหนะที่ประหยัดเวลาในการเดินทางได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษาดูงานและ
รับข้อมูลที่เกิดประโยชน์จากการศึกษาดูงาน 

2. ปัญหา/อุปสรรค    พาหนะในการเดินทางค่อยข้างแคบและแอร์ไม่เย็น  
ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกใช้บริการรถทัวร์จากบริษัทใหม่    

5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการพัฒนาบุคลากร ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)        
ของครูและบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565  ทั้งสิ้นจำนวน 157,400 บาท ซึ่งเป็น
เงินอุดหนุน มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้  
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ที ่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 600 บาท*6 ชม. 3,600  
2. ค่าจ้างเหมารถ 1 คัน 40,000 บาท 40,000 เหมาจ่าย 3วัน 
3 ค่าที่พัก  46 คน 46 คน * 600 บาท *2 คืน  55,200 จำนวน 23 ห้อง 
4. ค่าอาหาร 46 คน 150 บาท*7 มื้อ 48,300  
5. ค่าห้องประชุม 1 ห้อง 8,000 บาท 8,000 เหมาจ่าย 3วัน 
6. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบด้วย 

   - ค่ากรอบรูปที่ระลึก 
   - ค่าอุปกรณ์การอบรม 

 
1 ช้ิน 
1 ชุด 

2,300 บาท 
2,000 บาท- 
300 บาท 

2,300  

รวม 157,400 บาท 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.39  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า 1) ด้านความเชี่ยวชาญและความพร้อมของวิทยากร อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.74) รองลงมา 
คือ 2) ด้านความเหมาะสมของวิทยากรผู้ให้ความรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.72)  3) ด้านรูปแบบกระบวนการ
ดำเนินโครงการ อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.59)  4) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด 
(4.52)  5) ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.48) 6) ความรู้ความเข้าใจ 
หลัง การเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ มาก (4.48)  7) การนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ต่อการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (4.43)  8) ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการ อยู่
ในระดับมาก (4.41)  9) ด้านความเหมาะสมของสถานที่พัก อยู่ในระดับมาก (4.22)  10) ด้านความเหมาะสม
ของพาหนะในการเดินทาง อยู่ในระดับมาก (4.02) และน้อยที่สุด คือ  11) ความรู้ความเข้าใจ ก่อน การเข้า
ร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก (3.70) 

 ปัญหาและอุปสรรค     
 1. ห้องน้ำในห้องพักไม่เพียงพอ    
 2. เสียงบนรถดังเกินไป    
 3. บริการรถไม่สะดวกสบาย แคบและแอร์ไม่ค่อยเย็น     

 ข้อเสนอแนะ     
 1. เป็นโครงการที่ดีควรจัดต่อเนื่องทุกปี    
 2. เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของหมู่คณะได้ดีมาก  
 3. ควรใช้บริการทัวรจ์ะทำให้การเดินทางสะดวกและคล่องตัวมากกว่านี้  
 4. เป็นกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้และความบันเมิง   
 5. ควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง    
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ภาคผนวก 
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โครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
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โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด้านความมั่นคง      ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์   ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ด้านสร้างการเตมิโตคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ด้านปรับสมดลุพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
 การสร้างความมั่นคง   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 การพัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพคน  การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม 

 การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายของโรงเรียน 
 ปฏิรูปการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา    พัฒนาระบบการบริหารภายในภายนอกให้มีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู ่  ส่งเสรมิภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มากพอมีประสิทธิภาพสูง 
 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทุกกลถ่มสาระ  พัฒนาครูบุคลากรทุกคนให้มคีุณภาพสากล 

 สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
 การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.บุรีรัมย์  
  กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
  กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาตไิทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
  กลยุทธ ์5 พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง      โครงการพิเศษ  
โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวเขมสรณ์  ศิริปรีดาวัฒน์ นางสาวณิชาภัทร จีนประโคนและคณะ 
ระยะเวลาในการดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100 



8 

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

1. หลักการและเหตุผล 
       ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหา
ความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งใน
และนอก สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ
สถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการ
นี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น การสร้างขวัญ 
กำลังใจ ความสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   3.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมทุกคน     
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   3.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมมีความรู้ความสามารถในหน้าที่ตาม
ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.64 - มี.ค.65) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.65 - ก.ย.65) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

100,000 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
100,000 ครูเขมสรณ์            

ครูณิชาภัทร               
และคณะ 

2 
กิจกรรมจัดทำข้อตกลง (MOU) 

การปฏิบัติหน้าที่ 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
- 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- 
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5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565 
ประเภทของเงิน 

รวม 

ประเภทของเงิน 

รวม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

อุดหนุน
รายหัว 

รายได ้
 

เงิน 
อื่นๆ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

อุดหนุน
รายหัว 

รายได ้
เงิน 
อื่นๆ 

1 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร 

 

100,000 

  

 

 

100,000 

  

200,000 

2 
กิจกรรมจัดทำข้อตกลง 
(MOU) การปฏิบัติหน้าที่ 

 
 

  
 

 
 

  
 

รวม 200,000 

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคมทุกคน 
6.2 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต  (Output) 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

ร้อยละ 100 แบบประเมิน/รายงาน 

ผลลัพธ์  (Outcome) 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถใน
หน้าที่ตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
- กิจกรรมจัดทำข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 80 
 

แบบประเมิน/แบบรายงาน 
 

 
 
 

   8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
8.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนำมาขยายผลให้กับ

ผู้อื่น 
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ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวเขมสรณ์  ศิริปรีดาวัฒน์)                               (นางจิดาภา  ยี่รัมย์) 
                   ครู              รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล    
              
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ      
     (นายธนากร   วิทย์ศลาพงษ์)                                         (นางอรพิน  ขุนเพ็ง)                                                                                                                     
         หัวหน้างานแผนงาน                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
                                     ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางสารภี  เลไธสง) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 
ปีงบประมาณ 2565 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด้านความมั่นคง      ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ด้านสร้างการเตมิโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ด้านปรับสมดลุพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
 การสร้างความมั่นคง   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน  การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม 
 การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายของโรงเรียน 
 ปฏิรูปการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา   พัฒนาระบบการบริหารภายในภายนอกให้มีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู ่  ส่งเสรมิภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มากพอมีประสิทธิภาพสูง 
 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทุกกลถ่มสาระ  พัฒนาครูบุคลากรทุกคนให้มคีุณภาพสากล 

 สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
 การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.บุรีรัมย์  
  กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
  กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาตไิทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
  กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง      โครงการพิเศษ     
โครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายจิระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม 
ระยะเวลาในการดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 1 ( เม.ย.65 - ก.ย.65) 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
    เป็นโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อจัดอบรมให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การทำงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น สามารถนำแบบอย่างที่ดีและ
เหมาะสมมาประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอน 

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเห็นถึงความสำคัญเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบุคลากร และประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในความพยายามที่จะ
ให้บุคลากรทุกระดับได้ปรับพฤติกรรมในการทำงานเพื่อผลลัพธ์คือผู้เรียนเป็นเด็กดี คนเก่งอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร 

2.2  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

2.3  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การทำงาน มาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน 

2.4  เพ่ือศึกษาดูงานในสถานที่จริงเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานต่อไป         

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   บุคลากรในโรงเรียนจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100% ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่               
ได้รับประสบการณ์ ความรู้และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกำลังใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีประสบการณ์ในการทำงานให้มี 
 ประสิทธิภาพ จากแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80% อยู่ในระดับดีมาก 

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.64 - มี.ค.65) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.65 - ก.ย.65) 
 ระยะเวลาที่

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤศจิกายน -   นายจีระศักดิ์   

2 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

พฤศจิกายน -   นายจีระศักดิ์   
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3 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน    นายจีระศักดิ์   

4 ดำเนินการสำรวจแหล่งดูงาน ธันวาคม    นายจีระศักดิ์   
5 ติดต่อประสานงาน ธันวาคม    นายจีระศักดิ์   

6 ดำเนินงานตามแผน   เมษายน 100,000 นายจีระศักดิ์   

7 
ประเมินและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

  เมษายน  นายจีระศักดิ์   

 
5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565 
ประเภทของเงิน 

รวม 

ประเภทของเงิน รวม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

อุดหนุน
รายหัว 

รายได ้
 

เงิน 
อื่นๆ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

อุดหนุน
รายหัว 

รายได ้
เงิน 
อื่นๆ 

 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ           

2 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 
 

  
 

 
 

  
 

3 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการดำเนินงาน 

 
 

  
 

 
 

  
 

4 ดำเนินการสำรวจแหล่งดูงาน           

5 ติดต่อประสานงาน           

6 ดำเนินงานตามแผน  100,000         

7 
ประเมินและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

 
 

  
 

 
 

  
 

รวม 100,000 

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 บุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมทุกคน 
 

    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
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บุคลากรในโรงเรียนจำนวน 73 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100% ได้ศึกษาดูงาน 

สำรวจความคิดเห็นและ

ความต้องการ 

แบบสำรวจ 

บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกำลังใจ มีความ

สามัคคีในหมู่คณะ มีประสบการณ์ในการ

ทำงานให้มปีระสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน  

คิดเป็นร้อยละ 80% อยู่ในระดับดีมาก 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

    
 8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        8.1 บุคลากรในโรงเรียนจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100% ได้ศึกษาดูงาน 
        8.2 บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกำลังใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน
ให้มปีระสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80% อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม)                                           (นางจิดาภา  ยี่รัมย์) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล                       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ      
     (นายธนากร   วิทย์ศลาพงษ์)                                         (นางอรพิน  ขุนเพ็ง)                                                                                                                     
         หัวหน้างานแผนงาน                                         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
 
 
                                     ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางสารภี  เลไธสง) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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กำหนดการ 
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17 

 

 
  



18 

 

 
 
 

 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 
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20 

 

 
  



21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
  



23 

 

 
  

 

 

 

 

คำสั่งให้ไปราชการ 



24 

 

 
  



25 

 

 
  



26 
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เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการ 
      -  หนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน/หนังสือตอบรับ/หนังสือขอบคุณ 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร / หนังสือตอบรับ 

-  รายชือ่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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หนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน 



29 

 

 
  

หนังสือตอบรับศึกษาดูงาน 



30 

 

 
  

หนังสือขอบคุณศึกษาดูงาน 



31 

 

 
  

หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 



32 

 

 
  

หนังสือตอบรับวิทยากร 



33 

 

  บัญชีลงเวลาสำหรับวิทยากร 



34 

 

 
  

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 



35 

 

 
  

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 



36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ   
และผลการประเมิน 
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แบบสอบถาม 



38 

 

 
  

ผลการประเมิน 



39 

 

 
 

  

ผลการประเมิน 



40 

 

 
 

 
 

ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ 
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ภาพประกอบการดำเนนิงานโครงการพัฒนาบุคลากร                                            
กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)                      
ณ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ตำบลทางเกวยีน และ บ้านสังข์บีช รีสอร์ท             

ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ระหว่างวันที่ 4-6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
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ภาพประกอบการดำเนนิงานโครงการพัฒนาบุคลากร                                            
กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
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ณ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ตำบลทางเกวยีน และ บ้านสังข์บีช รีสอร์ท             

ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ระหว่างวันที่ 4-6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
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ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ระหว่างวันที่ 4-6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
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กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
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ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ระหว่างวันที่ 4-6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

 

 


