
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดเขียนเขต  43/1    หมู่ 2   ต ำบลบึงยี่โถ   อ ำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธำนี                                        

ที่    วันที่   9 ตุลำคม  2558  

เรื่อง กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระยะครึ่งป ี

              
เรียน  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 

                              ต้นเร่ือง   
 ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบ และสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564 ระยะครึ่งปี 
ในการนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
    ข้อเท็จจริง  
                 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดท าโครงการจ านวน 4  โครงการ  โครงกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย  4  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ  100  ของโครงกำรท้ังหมด  และโครงกำรท่ีไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  -  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ -  ของโครงกำรท้ังหมด   

                                 

                            ข้อพิจารณา 
  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติัรำชกำรปีกำรศึกษำ 2564 ระยะครึ่งปี กลุ่ม
บริหารงานบุคคล จ ำนวน 4 โครงกำร 

          ข้อเสนอแนะ 
  ลงนำมรับรองผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรปีกำรศึกษำ 2564 และน ำผลกำร

ด ำเนินงำนไปใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป  
                                                      

                                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                                                          ลงช่ือ 
                                                                                       (นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่) 
                                                                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

       ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
        .................................................................. 
                           ...................................................................  
       ลงช่ือ......................................................... 
                     (นำงแสงเดือน  สิทธิศักดิ์)    
                                                                           รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
         รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 

 

 

บันทึกข้อความ 

ตรวจเสนอ 
 
............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 



 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  2564  ระยะครึ่งป ี
โรงเรียนวัดเขียนเขต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ล าดับท่ี
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการครูดีศรีเขียนเขต  ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

สำเหตุท่ีส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
1. ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูสู่

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

 ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

สำเหตุท่ีส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
1. ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 

3 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรโรงเรียน
วัดเขียนเขต 

 ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

สำเหตุท่ีส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
1. ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 

4 โครงการสรรหาจัดจ้างครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อ
เร่งรัดคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

 ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

สำเหตุท่ีส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
1. ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 



ล าดับท่ี
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน 

 
รวม 

 
จ ำนวน  4  โครงกำร 

 ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน  4  โครงกำร 
 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน  -  โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ  100  ของโครงกำรท้ังหมด   

 
ลงช่ือ……………………….……………..……….หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

                                                    (นำงสำวพรรษำ  แก้วใหญ่) 

รายงานผลการด าเนินโครงการครูดีศรีเขียนเขต 
ตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีการศึกษา  2564  ระยะครึ่งป ี

โรงเรียนวัดเขียนเขต  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ท่ี 
ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หลักฐานยืนยัน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการครูดีศรีเขียนเขต 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลผลิต 
   1.1 เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
จรรยำบรรณวิชำชีพครู  อันน ำไปสู่
กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ     
วิชำชีพเป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม  เป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้กับ
ผู้เรียน ชุมชนและสังคม    
   1.2  เพื่อยกย่องบุคลำกรใน
โรงเรียนให้เป็นบุคลำกรต้นแบบ   
5  ด้ำน  คือ ด้ำนผู้มีควำมเป็น
กัลยำณมิตร   ด้ำนผู้มีควำมวิริยะ
อุตสำหะ   ด้ำนผู้มีควำมเสียสละ
อุทิศตนเพื่อศิษย์  ด้ำนผู้มี
บุคลิกภำพท่ีเหมำะสม และด้ำนผู้มี
วิถีชีวิตพอเพียง 
2. ผลลัพธ ์
    2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนวัดเขียนเขตมี

1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรครูดีศรีเขียนเขต 
ตำมค ำส่ังท่ี  115/2564    
ส่ัง  ณ วันท่ี 4  มิถุนำยน 2564  
และประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินโครงกำรเพื่อก ำหนด
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 
2. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
เอกสำรเกี่ยวกับกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพและเอกสำรอื่นท่ี
เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 
ภำคเรียนละ  2  ครั้ง 
3. จัดประชุม/อบรมให้ควำมรู้
กับครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด้ำนคุณธรรมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.  น ำครูไปปฏิบัติธรรมท่ีวัด 
ปีละ  1  ครั้ง 

จำกกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนพบว่ำ 
1.  ร้อยละ 100   ของ
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับเอกสำร
เผยแพร่เกี่ยวกับกำร
ประพฤติปฏิบัติตนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
2. ร้อยละ 100 ของครู 
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม
วันส ำคัญทำงศำสนำ
และกิจกรรมสำธำรณะ 
คือ 
    3.1  กิจกรรม 
วันวิสำขบูชำ 
    3.2  กิจกรรมวันแม่
แห่งชำติ 
     3.3  กิจกรรมวัน
เข้ำพรรษำ 

1. เอกสำร
เกี่ยวกับกำร
ประพฤติปฏิบัติ
ตนตำม
จรรยำบรรณ
วิชำชีพ 
2.  ภำพถ่ำย 
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 



ท่ี 
ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หลักฐานยืนยัน 

จรรยำบรรณวิชำชีพครู   
อันน ำไปสู่กำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพเป็นผู้มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่ำง
ท่ีดีให้กับผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
    2.2 โรงเรียนวัดเขียนเขตมี
จ ำนวนบุคลำกรต้นแบบ 5  ด้ำน  
คือ ด้ำนผู้มีควำมเป็นกัลยำณมิตร   
ด้ำนผู้มีควำมวิริยะอุตสำหะ    
ด้ำนผู้มีควำมเสียสละอุทิศตนเพื่อ
ศิษย์  ด้ำนผู้มีบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม   
และด้ำนผู้มีวิถีชีวิตพอเพียง  
     2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนวัดเขียนเขต  
มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร                                                       
เป้าหมาย 
1.  เชิงปริมาณ 
     1.1  ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ มจีรรยำบรรณวิชำชีพครู  
 ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่ำ   
ร้อยละ  80          
      1.2  มีบุคลำกรต้นแบบ  
จ ำนวน  5  ด้ำน  ด้ำนละไม่น้อย
กว่ำ  2  คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
     2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนวัดเขียนเขต   
มีจรรยำบรรณวิชำชีพครู   
ตำมท่ีคุรุสภำก ำหนด 
     2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนวัดเขียนเขต มีควำม
พึงพอใจต่อโครงกำร 
ร้อยละ  100 

5.  จัดให้ครูร่วมกิจกรรมวัน
ส ำคัญทำงศำสนำและกิจกรรม
สำธำรณะ ภำคเรียนละ  2  ครั้ง 
6.  กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี
ดีเด่น 5  ด้ำน 
      6.1  ด้ำนผู้มีควำมเป็น
กัลยำณมิตร    
      6.2  ด้ำนผู้มีควำมควำม
วิริยะอุตสำหะ 
      6.3  ด้ำนเป็นผู้มีควำม
ควำมเสียสละและอุทิศตน 
เพื่อศิษย ์
      6.4  ด้ำนเป็นผู้มี
บุคลิกภำพท่ีเหมำะสม 
      6.5 ด้ำนเป็นผู้มีวิถีชีวิต
พอเพียง 
7. ประกำศเกียรติคุณโดยมอบ
เกียรติบัตรให้กับครูดีเด่นในแต่
ละด้ำน 
8. ประเมินควำมพึงพอใจต่อ
โครงกำร 
9.  สรุปและรำยงำนโครงกำร 

      

สรุปผลการด าเนินโครงการระยะคร่ึงปี  



  ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  

สำเหตุท่ีส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 1. ในช่วงครึ่งปีแรก สถำนกำรณ์โควิดยังไม่คล่ีคลำย ทำงโรงเรียนจึงได้ให้ครูท ำงำนท่ีบ้ำน 

Work from home เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ดังนั้นกิจกรรมบำงส่วนจึงไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมปฏิทินได้    
 2. ................................................-............................................................................................   

  3. ...............................................-............................................................................................         
 

ลงช่ือ………………………….………………….ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                                  (นำงสำวปำนชีวำ    แสวงลำภ) 
 

ลงช่ือ………………………….………………….ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                                    (นำงสำวอมรวีรำ  พลเรือง) 

 
ลงช่ือ………………………….…………….หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                  

                                                  (นำงสำวพรรษำ แก้วใหญ่) 
 

ลงช่ือ………………………………………………… 
                (นำงแสงเดือน  สิทธิศักดิ์)    
                                     รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ   ปีการศึกษา 2564 ระยะคร่ึงปี 

โรงเรียนวัดเขียนเขต   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ หลักฐานยืนยัน 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

1.ผลผลิต 

1.1  ครูได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนครูผู้สอนท้ัง

ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนโดยเน้นกำรศึกษำวิจัย

1. ศึกษำวิเครำะห์ครูผู้สอน  จัดท ำข้อมูล
ควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำร
พัฒนำคร ู
2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
ศึกษำดูงำนศิลปวัฒนธรรมและกำร
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
3. กำรจัดท ำ ID plan ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. จัดกิจกรรมพัฒนำควำมรู้

จำกกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนพบว่ำ 
1.ร้อยละ  100 ของครู
ได้รับกำรพัฒนำจัด
กิจกรรมพัฒนำ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำชีพ 

1.ภำพถ่ำย 
2.เอกสำร
ด ำเนินงำน 



และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตน

รับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับ

กำรจัดกำรเรียนรู้ 

1.2  ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรภำษำท่ี

สอง 

1.3  ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้น

กระบวนกำรคิด 

1.4  ครูมีกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ

ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  มำตรฐำน

ต ำแหน่ง  วิทยฐำนะ 

2.  ผลลัพธ์  

 ครูทุกคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและ

มำตรฐำนวิชำชีพพัฒนำกำรจัดกำร

เรียนรู้ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ

ของผู้เรียนในควำมรับผิดชอบ 

 

 

ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้นวัตกรรมส่ือ
กำรสอนในระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ 
5. จัดกิจกรรมพัฒนำครูผู้สอนเกี่ยวกับ
กำรใช้ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำร
ส่ือสำร  ปีละ 1 ครั้ง 
6. จัดกิจกรรมพัฒนำครูผู้สอนเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพื่อฝึกทักษะกระบวนกำรคิด ปีละ 2 
ครั้ง 
7. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพและ
วิทยฐำนะ  ปีละ 1 ครั้ง   
8. กำรพัฒนำครูในกำรใช้ DLIT และ  
DLIT เพื่อน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู ้
9.กำรพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย  โดย
กำรศึกษำดูงำน  กำรจัดท ำเอกสำร
วิธีกำรจัดประสบกำรณ์แบบต่ำงๆ  
เช่น กำรสอนแบบโครงกำร กำรสอน
แบบ BBL  กำรพัฒนำส่ือ  นวัตกรรม
และกำรจัดท ำวิจัยในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ หลักฐานยืนยัน 

 3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต
จ ำนวนร้อยละ 100 ได้รับกำร
พัฒนำตนให้มีศักยภำพ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ครูผู้สอนใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำท่ี

10. จัดกิจกรรมคัดเลือกครูผู้สอนผู้มี
นวัตกรรมดีเด่นของ 
แต่ละกลุ่มสำระ(Best Practice) เพื่อ
พัฒนำศักยภำพ 
ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน ปีละ 1 ครั้ง 
11.จัดส่งครูเข้ำรับกำรพัฒนำจำก
หน่วยงำนภำยนอก 

  



รับผิดชอบอย่ำงน้อยปีละ 20 
ช่ัวโมง/คน 
3.1.2  คัดเลือกครูผู้สอนท่ีมี
นวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้ดีเด่น 
(Best  Practice) 
- ระดับปฐมวัย  ไม่น้อยกว่ำ  4  
ช้ิน 
-ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ไม่น้อยกว่ำ   
4  ช้ิน 
3.2 เชิงคุณภาพ  
ครูโรงเรียนวัดเขียนเขตสำมำรถ
พัฒนำตนให้มีศักยภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนครูผู้สอนในกำรจัดกำร 
เรียนรู้ในวิชำท่ีรับผิดชอบอย่ำง
ต่อเนื่องสอดคล้องตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่งและมำตรฐำนวิชำชีพ 
 
 

12.จัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล  ประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินโครงกำร 
13.สรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำน
โครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการระยะคร่ึงปี 
 

  ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 



  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
สำเหตุท่ีส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 1. เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิดยังมีกำรแพร่ระบำด ท ำให้บำงกิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนได้ 

 2. ..............................................................................................................................................   
  3. .............................................................................................................................................       

 
ลงช่ือ…………………………………….……………….ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

(นำงสำวอลิญำ  สินภักดี) 
 
ลงช่ือ………………………….………………….ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

                                                  (นำงสำวสุพรรณี  งำมสูงเนิน) 
 
 
ลงช่ือ………………………….…………….หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                  

                                                  (นำงสำวพรรษำ แก้วใหญ่) 
 
 
ลงช่ือ……….……………………………………… 

                (นำงแสงเดือน  สิทธิศักดิ์)    
                                     รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีการศึกษา  2564  ระยะครึ่งป ี

โรงเรียนวัดเขียนเขต  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ล าดับท่ี
โครงการ 

ชื่อโครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ขัน้ตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หลักฐานยืนยัน 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจ
บุคลากรโรงเรียน
วัดเขียนเขต 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลผลิต 
   -   ร้อยละ 100  
ของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ได้รับกำรบ ำรุงขวัญ
และก ำลังใจ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
คุณภำพ 
2. ผลลัพธ์ 
     -  ครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนวัด
เขียนเขตมีควำมพึง
พอใจต่อโครงกำร
เสริมสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจอยู่ในระดับดี
มำก                                                           
เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 
      - ร้อยละของ
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
บุคลำกรโรงเรียนวัดเขียนเขต ตำม
ค ำส่ังท่ี  117/2564    
ส่ัง  ณ วันท่ี   4 มิถุนำยน  2564  
และประชุมคณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 
2. ศึกษำวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นและ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำและ
ก ำหนดวิธีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
บุคลำกร 
3. กิจกรรม 
   3.1 มอบขวัญและก ำลังใจให้ครู
และบุคลำกร เนื่องจำกเข้ำพักรักษำ
ตัวในโรงพยำบำล 
   3.2   กำรแสดงควำมยินดีเนื่องใน
วำระส ำคัญ เช่น วันคล้ำยวันเกิด วัน
ส ำเร็จกำรศึกษำ   
   3.3   กำรแสดงมุทิตำจิตกรณีครู
เกษียณ อำยุรำชกำร   
และย้ำย  
   3.4   เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพสวด
อภิธรรม พ่อแม่ คู่สมรสและบุตรของ
ข้ำรำชกำรครู 
   3.5  จัดสวัสดิกำรอื่นท่ีเอื้อ 
ต่อกำร ปฏิบัติ หน้ำท่ีของบุคลำกร  
   3.6  จัดหำเงินรำงวัลให้แก่ครูอัตรำ

จำกกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนพบว่ำ 
-  ร้อยละ  100  ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โรงเรียน 
วัดเขียนเขตท่ีได้รับกำร
เสริมสร้ำงขวัญ 
และก ำลังใจ 
 
 

1. ภำพถ่ำย 
2. เอกสำรกำร
ด ำเนินงำน 



ล าดับท่ี
โครงการ 

ชื่อโครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ขัน้ตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หลักฐานยืนยัน 

โรงเรียนวัดเขียนเขต
ท่ีได้รับกำร
เสริมสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจ 
2.  เชิงคุณภาพ 
      -  ครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนวัด
เขียนเขตมีควำมพึง
พอใจต่อโครงกำร
เสริมสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจอยู่ในระดับดี
มำก 

จ้ำงคนงำน  และยำม 
   3.7  สัมมนำ ศึกษำแหล่งเรียนรู้
นอกสถำนศึกษำ 
4. ประเมินควำมพึงพอใจ 
5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน รำยงำน
โครงกำร 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการระยะคร่ึงปี  

  ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  

สำเหตุท่ีส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
   -   
 

    
ลงช่ือ………………………….…………….ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

                                                  (นำงสำวพรรษำ  แก้วหญ่) 
 

ลงช่ือ………………………….…………….ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                                  (นำงสำวนิธิวรรณ  คงยิ่ง) 
 

 
ลงช่ือ………………………….…………….หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                  

                                                  (นำงสำวพรรษำ แก้วใหญ่) 
 

ลงช่ือ……………………..………………………… 
                (นำงแสงเดือน  สิทธิศักดิ์)    
                                     รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 



              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการสรรหาจัดจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน เพ่ือเร่งรัดคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

ตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีการศึกษา  2564  ระยะครึ่งป ี
โรงเรียนวัดเขียนเขต  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ล าดับท่ี
โครงการ 

ชื่อโครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หลักฐานยืนยัน 

4 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสรรหำจัด
จ้ำงครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ  
ในสำขำวิชำท่ีขำด
แคลน เพื่อเร่งรัด

คุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

 
 
 
 
 
 
 

1. ขั้นวางแผน (PLAN : P) 
1.1  ส ำรวจควำมต้องกำร 
1.2  น ำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหำร 
1.3  ขออนุมัติจัดท ำโครงกำร 
2. ขั้นด าเนินการ (DO : D) 
2.1.  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำร 
2.2  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สรรหำ คัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำ
จ้ำง 
       -  กำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
       -  กำรสอบคัดเลือก กำร
สัมภำษณ์ 
2.3  ประกำศรับสมัครครูและ
บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำในสำขำวิชำท่ีขำด
แคลน  
2.4  รับสมัครครูและบุคลำกรทำงกำร

เชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนจัดจ้ำงครู
อัตรำจ้ำงสำขำท่ีขำดแคลน   
13  อัตรำ   
   2. โรงเรียนจัดจ้ำง
บุคลำกรฝ่ำยสนับสนุน
กำรศึกษำ  ต ำแหน่งธุรกำร  
1  อัตรำ พี่เล้ียงเด็กอนุบำล  
3  อัตรำ เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด  
1 อัตรำ เจ้ำหน้ำท่ีทะเบียน 
1 อัตรำ  คนงำน  9  อัตรำ  
ยำมกลำงวัน  1  อัตรำ  
ยำมกลำงคืน  1 อัตรำ  
พนักงำนขับรถโรงเรียน 1  
อัตรำ           
   3. ครูอัตรำจ้ำงสำขำท่ี
ขำดแคลนและบุคลำกรฝ่ำย
สนับสนุนกำรศึกษำท่ีได้รับ

1. ค ำส่ัง 
2. สัญญำจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับท่ี
โครงการ 

ชื่อโครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หลักฐานยืนยัน 

ศึกษำ 
ในสำขำวิชำท่ีขำดแคลน 
2.5  กำรสอบคัดเลือก (กำร
สัมภำษณ์) 
2.6  ประกำศผลกำรสรรหำ คัดเลือก  
ดังนี ้  
      -  ครูช่วยสอนสำขำท่ีขำดแคลน  
13  อัตรำ        
      -  ธุรกำร  1  อัตรำ  
      -  เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด  1  อัตรำ 
      -  พี่เล้ียงเด็กอนุบำล  3  อัตรำ   
      -  คนงำน  9 อัตรำ   
      -  ยำมกลำงวัน  1  อัตรำ   
      -  ยำมกลำงคืน 1 อัตรำ  
      - พนักงำนขับรถโรงเรียน  1  
อัตรำ 
2.7  ท ำสัญญำกำรจัดจ้ำง 
2.8  จัดปฐมนิเทศ ระเบียบข้อปฏิบัติ
ครูอัตรำจ้ำงและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
2.9  จัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
จรรยำบรรณ 
วิชำชีพครู กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ภำคเรียนละ 1  ครั้ง 
3. ขั้นติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินการ (CHECK : C) 
3.1 ประเมินกำรปฏิบัติงำนภำคเรียน
ละ  1  ครั้ง 
3.2  สรุปผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนครูอัตรำจ้ำงเสนอต่อ
ผู้บริหำร 
4. ขั้นการสรุปผลและรายงานผล
การน าไปใช้ (ACTION : A) 
    4.1  ประเมินควำมพึงพอใจ 

กำรสรรหำได้รับกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4. ครูอัตรำจ้ำงในสำขำท่ี
ขำดแคลนและบุคลำกรฝ่ำย
สนับสนุนกำรศึกษำท่ีได้รับ 
กำรสรรหำได้รับกำรประเมิน
ภำคเรียนละ 1  ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
    1. โรงเรียนสำมำรถสรร
หำจัดจ้ำงครูอัตรำจ้ำงสำขำ
ท่ีขำดแคลนและบุคลำกร
ฝ่ำยสนับสนุนกำรศึกษำได้
ร้อยละ  100  จำกจำก
จ ำนวนท่ีก ำหนด 
   2. ครูอัตรำจ้ำงสำขำท่ี
ขำดแคลนและบุคลำกรฝ่ำย
สนับสนุนกำรศึกษำท่ีได้รับ
กำรสรรหำจัดจ้ำงได้รับกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนร้อยละ  100 
    3. ครูอัตรำจ้ำงในสำขำท่ี
ขำดแคลนและบุคลำกรฝ่ำย
สนับสนุนกำรศึกษำท่ีได้รับ 
สรรหำจัดจ้ำงทุกคนได้รับ
กำรประเมินประสิทธิภำพ
อยู่ในระดับดีมำกร้อยละ  
100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับท่ี
โครงการ 

ชื่อโครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หลักฐานยืนยัน 

    4.2  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
รำยงำนโครงกำร 

สรุปผลการด าเนินโครงการระยะคร่ึงปี  

  ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
   ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  

สำเหตุท่ีส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 1. ..............................................................................................................................................    

 2. ..............................................................................................................................................   
  3. .............................................................................................................................................       
 

ลงช่ือ………………………….…………….ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                                  (นำงสำวฐิติมำ  กำบแก้ว) 
 

ลงช่ือ………………………….…………….ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                               (นำงสำวณัฏฐ์ติกำนต์  สุดแดน) 
 

ลงช่ือ………………………….…………….หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                  
                                                  (นำงสำวพรรษำ แก้วใหญ่) 
 

ลงช่ือ..........……………...……………………… 
              (นำงแสงเดือน  สิทธิศักดิ์)    
                                  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


