
 
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 

ปการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบานชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



โครงการ  พัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 
แผนงาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบุคลากร 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  2  
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 
                             โครงการตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบ  นางพัชรา องคะเมลืองเมทน ี
ระยะเวลาดำเนินการ 16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
ไดกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา24 (1) ครูตองฝกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรู 
อยางตอเนื่อง และมาตรา24 (5) สถานศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
ส่ือการสอน และอำนวยความสะดวก หรือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการ
ประเภทตางๆ”หมวด 5 มาตรา 34 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาท่ีเสนอนโยบายแผนพัฒนา
มาตรฐานท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากรการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนบานชุมแสงตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ใหมีคุณภาพ จึงจัดโครงการนี้โดยการสนับสนุนดานงบประมาณในการสงครูและบุคลากรเขารับ 
การอบรมสัมมนาอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้งตอคน นำไปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และเปดโอกาสใหศึกษาตอใน
สถาบันตางๆ เพื่อนำความรูความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนเยาวชน 
ท่ีดีเลิศ เปนบุคลากรท่ีพึงปรารถนาในอนาคต  

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อสรางความตระหนักถึงภาระหนาท่ีอันสำคัญยิ่งของครูในการสรางและรับผิดชอบดูแล อบรม

เยาวชนของชาติใหเปนไปตามเจตนารมณของชาติ  
2.2 เพื่อใหครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการจัดทำกระบวนการเรียนรู  
2.3 เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียน การพฒันาศักยภาพของครูใหเต็มตาม

ศักยภาพของแตละคน 
2.4 เพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูครูมืออาชีพ 
2.5 เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครองและชุมชน 



3. เปาหมาย 
 3.1 โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยางนอย 
20 ช่ัวโมง อยูในระดับยอดเยี่ยม 
 3.2 โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน อยูใน
ระดับดีเลิศ 
 3.3 ผูปกครอง ชุมชน  รอยละ  82  มีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ  
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
2 

 

การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 
ครูมืออาชีพ สงเสริมการพัฒนาผลงาน   
ทางวิชาการ 

พ.ค. 62 – มี.ค.63 
 

พ.ค. 62 – มี.ค.63 
 

- ดร.ปรานอม ,นางพัชรา 
 
- ดร.ปรานอม ,นางพัชรา 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
    เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา   
จำนวน  70,000  บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
2 
 

-  การประชุม/อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน  
-  ครูมืออาชีพ สงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

50,000 
20,000 

 

รวม 70,000  
 
7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
- โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรู ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยางนอย 20 ช่ัวโมง  
อยูในระดับยอดเยี่ยม 
- โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชใน 
การพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ 
- ผูปกครอง ชุมชน  รอยละ  82  มีความพึงพอใจใน
โครงการพัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ  

- การสำรวจ 
 
 
- สอบถาม 
 
- สอบถาม 

- แบบสำรวจ 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 

 



8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 ครมูีความตระหนักถึงภาระหนาท่ีอันสำคัญยิ่งของครูในการสรางและรับผิดชอบดูแล อบรมเยาวชนของ
ชาติใหเปนไปตามเจตนารมณของชาติ  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการจัดทำกระบวนการเรียนรู มีความรู
ความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียน การพฒันาศักยภาพของครูใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน  พัฒนาตนเอง
ใหมีคุณภาพสูครูมืออาชีพ  และสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครองและชุมชน 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ............... ...............ผูพิจารณาโครงการ               
        (นางพัชรา  องคะเมลืองเมทน)ี 
             
 
 
 

      ลงช่ือ............... ...........ผูอนุมัติโครงการ               
                     (ดร.ปรานอม  บำรุง) 
              ผูอำนวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
 

 
 

ลงช่ือ.....        ...............ผูเสนอโครงการ               
        (นางพัชรา  องคะเมลืองเมทน)ี 
            
 
 
 



         บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ  โรงเรียนบานชุมแสง    ตำบลชุมแสง     อำเภอวังจันทร      จังหวัดระยอง    
ท่ี ..............................................................    วันท่ี  9  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2563 
เร่ือง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 
 
 
เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
 ตามคำส่ังโรงเรียนบานชุมแสง ท่ี 26/ 2562 ลงวันท่ี 6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 ไดมอบหมายให  
ขาพเจานางพัชรา องคะเมลืองเมทน ี ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ ตามแผนปฏิบัติ
การ  ปการศึกษา 2562  ซึ่งมีกิจกรรมจำนวน  2  กิจกรรม  คือ การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน และครู
มืออาชีพ สงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยเริ่มดำเนินการต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2563 นั้น 
 บัดนีข้าพเจาไดดำเนินงานตามโครงการดังกลาวเสร็จส้ินแลว ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานเปนระยะและนำผลมาปรับปรุงมาแกไขจนทำใหการดำเนินงานตามโครงการดังกลาว สำเร็จลุลวง 
ไปดวยดี  จึงขอสรุปรายงานผลโครงการดังกลาว  ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูรายงาน 
                                 (นางพัชรา องคะเมลืองเมทน)ี 
                   ครู โรงเรียนบานชุมแสง 
 
 ความคิดเห็นและขอเสนอของผูอำนวยการ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ......................................................... 
             (ดร.ปรานอม  บำรุง) 
               ผูอำนวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพฒันาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 
ตามแผนปฏิบัติการตามปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานชุมแสง 

 
ผูรายงาน   นางพัชรา องคะเมลืองเมทน ีตามคำส่ัง ท่ี 26 /2562  

ลงวันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
ช่ือโครงการ พัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 
ช่ือกิจกรรม   1)  การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
     2)  ครูมืออาชีพ สงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
วันท่ีรายงาน  วันท่ี  9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
สถานศึกษาไดจัดกิจกรรม  ในเดือน มิถุนายน  2562  - กุมภาพันธ 2563 

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

โครงการ 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1. การประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1. โรงเรียนมีการพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให
มีความรู ความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ อยางนอย 20 ช่ัวโมง 
อยูในระดับ ดีเลิศ 
2. ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา รอยละ  75   มีความ
พึงพอใจตอกิจกรรมการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน 

 
 
 
 
 
 

 1. โรงเรียนมีการพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให
มีความรู ความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ อยางนอย 20 ช่ัวโมง 
อยูในระดับ ดีเลิศ 
2. ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา รอยละ 80.78 มี
ความพึงพอใจตอกิจกรรมการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน 

 2. ครูมืออาชีพ 
สงเสริมการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ 
   
 
 
 
 

1. โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนางานและการเรียนรูของ
ผูเรียน อยูในระดับ ดี 
2. ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา รอยละ  75   มีความ
พึงพอใจตอกิจกรรมครูมือ
อาชีพ สงเสริมการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

 1. โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนางานและการเรียนรูของ
ผูเรียน อยูในระดับ ดีเลิศ 

2. ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา รอยละ  84.07   มี
ความพึงพอใจตอกิจกรรมครู
มืออาชีพ สงเสริมการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 



            บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ  โรงเรียนบานชุมแสง    ตำบลชุมแสง     อำเภอวังจันทร      จังหวัดระยอง    
ท่ี ..............................................................    วันท่ี  20  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เร่ือง  อนุมัติจัดกิจกรรมและเบิกงบประมาณ 
 
 
เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

ตามคำส่ังโรงเรียนบานชุมแสง ท่ี 26/2562 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 ไดมอบหมายให  
ขาพเจานางพัชรา องคะเมลืองเมทน ี ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ ตามแผนปฏิบัติ
การ  ปการศึกษา 2562  ซึ่งมีกิจกรรมจำนวน  2  กิจกรรม  คือ การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน และ 
ครูมืออาชีพ สงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานท่ี 2 เพื่อใหการดำเนินกิจกรรมตางๆ 
ตามโครงการดำเนินไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงขอเบิกงบประมาณเพื่อดำเนินการท้ัง 2 กิจกรรม 
รายละเอียดตามโครงการ เปนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
                   (นางพัชรา องคะเมลืองเมทน)ี 
                   ครู โรงเรียนบานชุมแสง 
 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอของผูบริหารสถานศึกษา 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ......................................................... 
            (ดร.ปรานอม บำรุง) 

                   ผูอำนวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
      20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพฒันาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 
กิจกรรมท่ี 1  การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ตามแผนปฏิบัติการตามปการศึกษา  2562   โรงเรียนบานชุมแสง 
 

ผูรายงาน  นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี  ตามคำส่ังท่ี 26 /2562   ลงวันท่ี  6  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

ช่ือกิจกรรม  1)  การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

วันท่ีรายงาน  วันท่ี  9  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563 

สถานท่ีจัดกิจกรรม   โรงเรียนบานชุมแสง 

วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสรางความตระหนักถึงภาระหนาท่ีอันสำคัญยิ่งของครูในการสรางและรับผิดชอบดูแล อบรม
เยาวชนของชาติใหเปนไปตามเจตนารมณของชาติ 
  2.2 ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการจัดทำกระบวนการเรียนรู 
  2.3 ครูมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียน การพัฒนาศักยภาพของครูใหเต็มตามศักยภาพ
ของแตละคน 
  2.4 ครูพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูครูมืออาชีพ 
  2.5 ครูสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครองและชุมชน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยางนอย 
20 ช่ัวโมง อยูในระดับ ดีเลิศ 
 2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 75   มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

การดำเนนิงานจัดกิจกรรม 
๑. ประชุมและวางแผนงานในการจัดกิจกรรม 
๒. ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้  
     การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานตามแหลงเรียนรู หนวยงานท่ีประสบความสำเร็จ โรงเรียนจัด

ครูเขาศึกษา อบรม ในโครงการตางๆ เชน การสอนแบบ Coding อบรมการทำโครงการปจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน อบรมโรงเรียนสุจริต ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม อบรมการทำระบบปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
อบรมออนไลนตางๆ ในชวงปดโควิด ในการอบรมท้ังหมดนีเ้พื่อนำความรู และประสบการณใหมๆ มาปรับใชกับ
นักเรียน ในการเรียนการสอน ส่ิงใดท่ีดีนำมาปรับใช ส่ิงใดคิดวาไมดีลองนำมาพัฒนาตอยอด เพื่อใหโรงเรียนไดมี
นวัตกรรม บรรยากาศการสอนใหมๆ ในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหอยากเรียนมากข้ึน ไดนำความรูใหมๆ 
มาประยุกตใชเปนไปตามกระบวนการท่ีไดวางแผนไว 

3. สรุปและรายงานผลของการจัดกิจกรรม  วันท่ี  9  มีนาคม 2563 
 

 



ผูเขารวมโครงการ            
        

ท่ี ผูรวมกิจกรรม 

จำนวนบุคลากร                            
โรงเรียนบานชุมแสง 

คิดเปนรอยละ 
จำนวน 
(คน) 

จำนวนผูเขารวม 
(คน) 

๑ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

33 33 100.00 

รวม 33 33 100.00 
ผลสรุปรวมคิดเปนรอยละ 100.00 

 
งบประมาณ กิจกรรม   

 จำนวนเงิน กิจกรรม   50,000  บาท 
 ใชไปจำนวนเงิน    50,000  บาท 
 คงเหลือ     -        บาท 

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค 

ท่ี วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 
สภาพความสำเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
1 
 
 
2 
3 
 
4 
5 

เพื่อสรางความตระหนักถึงภาระหนาท่ีอันสำคัญยิ่งของครูในการ
สรางและรับผิดชอบดูแล อบรมเยาวชนของชาติใหเปนไปตาม
เจตนารมณของชาติ 
ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการจัดทำกระบวนการเรียนรู 
ครูมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรยีน การพัฒนา
ศักยภาพของครูใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน 
ครูพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูครูมืออาชีพ 
ครูสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครองและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 สภาพความสำเร็จ  ผลการการดำเนินงาน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยางนอย 20 
ช่ัวโมง อยูในระดับ ดีเลิศ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา รอยละ  
75   มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยางนอย 
20 ช่ัวโมง อยูในระดับ ดีเลิศ 
2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา รอย
ละ 80.78  มีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

 
ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

1. จำนวนผูตอบแบบสอบถาม 33 คน 
 ผูบริหาร จำนวน    1    คน  ครู   จำนวน  32   คน 
 ผูเรียน จำนวน    -      คน  ผูปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา - คน 

2. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ลำดับ หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑ การดำเนินโครงการสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

10 15 8 0 0 

๒ การประชาสัมพันธเหมาะสม 8 16 9 0 0 
๓ ระยะเวลาเหมาะสม 11 15 7 0 0 
4 ไดรับประโยชนจากการดำเนินโครงการ 6 19 8 0 0 
5 ตระหนักในคุณคาของการไดรับโอกาสทาง

การศึกษา 
9 15 9 0 0 

6 พึงพอใจกับการเขารวมโครงการ 10 14 9 0 0 
7 ควรมีโครงการเชนนี้ในปตอไป 11 16 6 0 0 

รวม 65 110 56 0 0 
คิดเปนรอยละ 18.57 31.43 16.00 0.00 0.00 

 
1. จำนวนผูตอบมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  18.57 ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 

 2. จำนวนผูตอบมาก  คิดเปนรอยละ  31.43 ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 
3. จำนวนผูตอบปานกลาง คิดเปนรอยละ  16.00 ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 
4. จำนวนผูตอบนอย  คิดเปนรอยละ  0.00 ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 
5. จำนวนผูตอบนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ  0.00  ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 

 ผูปกครอง ครู ผูเรียน รอยละ 79.31 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  



        ๓.  สรุปขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน      
   - ไมมี - 

ผลการประเมิน 
 1. ดานประสิทธิภาพ 
  1.1  การดำเนินงานดานเวลา 
     ตามเวลาท่ีกำหนด            เร็วกวากำหนด              ชากวากำหนด 

1.2  บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     พอเพียง                        ไมพอเพียง           

1.3  วัสดุอุปกรณและเครื่องอำนวยความสะดวก 
     พอเพียง                        ไมพอเพียง             

1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
   ไดรับงบประมาณ   -  บาท     ใชไป   -  บาท   คงเหลือ -  บาท 
  สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

  มีประสิทธิภาพ (ผาน)         ไมมีประสิทธิภาพ (ไมผาน)       
2. ดานประสิทธิผล 

  2.1  ประเมินตามวัตถุประสงคของการดำเนินกิจกรรมนี ้
     บรรลุวัตถุประสงค             ไมบรรลุวัตถุประสงค 
  2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเปาหมาย 
     สูงกวาเปาหมาย                เทากับเปาหมาย            ต่ำกวากับเปาหมาย          
สรุปในภาพรวม 
 1.  จุดเดนของกิจกรรม    
                     - ไมมี - 
 ๒.  จุดควรพัฒนาของกิจกรรม  
  - ไมมี - 
 3.   ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
           - ไมมี - 
 
      ลงช่ือ...........................................ผูรายงาน 
            (นางพัชรา องคะเมลืองเมทน)ี 
      วันท่ี 9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
ความเห็นของผูอำนวยการ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
       
      ลงช่ือ.......................................................... 
                                                                             (ดร.ปรานอม บำรุง) 
                 ผูอำนวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
           วันท่ี  9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 



รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพฒันาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 
กิจกรรมท่ี 2 ครูมืออาชีพ สงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

ตามแผนปฏิบัติการตามปการศึกษา  2562   โรงเรียนบานชุมแสง 

ช่ือกิจกรรม  2)  ครูมืออาชีพ สงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีรายงาน  วันท่ี  9 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563 

สถานท่ีจัดกิจกรรม   โรงเรียนบานชุมแสง 

วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสรางความตระหนักถึงภาระหนาท่ีอันสำคัญยิ่งของครูในการสรางและรับผิดชอบดูแล อบรม
เยาวชนของชาติใหเปนไปตามเจตนารมณของชาติ 
  2.2 ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการจัดทำกระบวนการเรียนรู 
  2.3 ครูมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียน การพัฒนาศักยภาพของครูใหเต็มตามศักยภาพ
ของแตละคน 
  2.4 ครูพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูครูมืออาชีพ 
  2.5 ครูสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครองและชุมชน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน อยูใน
ระดับ ดี 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ  75   มีความพึงพอใจตอกิจกรรมครูมืออาชีพ สงเสริมการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 
การดำเนินงานจัดกิจกรรม 

๑. ประชุมและวางแผนงานในการจัดกิจกรรม 
๒. มอบหมายงานโดยออกคำส่ังในการทำกิจกรรม ช้ีแจงข้ันตอนในการดำเนินกิจกรรม 
๓. ดำเนินการตามแผนงาน 
๔. สรุปและรายงานผลของการจัดกิจกรรม  วันท่ี  9  มีนาคม 2563 

ผูเขารวมโครงการ            
  

ท่ี ผูรวมกิจกรรม 

จำนวนผูเรียน                            
โรงเรียนบานชุมแสง 

คิดเปนรอยละ 
จำนวน 
(คน) 

จำนวนผูเขารวม 
(คน) 

๑ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

33 33 100.00 

รวม 33 33 100.00 
ผลสรุปรวมคิดเปนรอยละ 100.00 



งบประมาณ กิจกรรม   
 จำนวนเงิน กิจกรรม   20,000  บาท 
 ใชไปจำนวนเงิน    20,000  บาท 
 คงเหลือ     -       บาท 

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค 

ท่ี วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 
สภาพความสำเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
1 
 
 
2 
3 
 
4 
5 

เพื่อสรางความตระหนักถึงภาระหนาท่ีอันสำคัญยิ่งของครูในการสราง
และรับผิดชอบดูแล อบรมเยาวชนของชาติใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของชาติ 
ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการจัดทำกระบวนการเรียนรู 
ครูมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรยีน การพัฒนา
ศักยภาพของครูใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน 
ครูพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูครูมืออาชีพ 
ครูสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครองและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 สภาพความสำเร็จ  ผลการการดำเนินงาน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1 
 
 
 

2 

โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางาน
และการเรียนรูของผูเรียน อยูใน
ระดับ ดี 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอย
ละ  75   มีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมครูมืออาชีพ สงเสริมการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

 1. โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนางานและการเรียนรูของ
ผูเรียน อยูในระดับ ดีเลิศ 

2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
รอยละ  84.07 มีความพึงพอใจ
ตอกิจกรรมครูมืออาชีพ สงเสริม
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
1. จำนวนผูตอบแบบสอบถาม 33 คน  

 ผูบริหาร จำนวน    1    คน  ครู   จำนวน  32   คน 
 ผูเรียน จำนวน    -      คน  ผูปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา - คน 

2. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ลำดับ หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑ การดำเนินโครงการสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 10 19 4 0 0 

๒ การประชาสัมพันธเหมาะสม 8 22 3 0 0 

๓ ระยะเวลาเหมาะสม 11 17 5 0 0 

4 ไดรับประโยชนจากการดำเนินโครงการ 6 24 3 0 0 
5 ตระหนักในคุณคาของการไดรับโอกาสทาง

การศึกษา 12 20 1 0 0 
6 พึงพอใจกับการเขารวมโครงการ 10 21 2 0 0 

7 ควรมีโครงการเชนนี้ในปตอไป 11 19 3 0 0 

รวม 68 142 21 0 0 
คิดเปนรอยละ 19.43 40.57 6.00 0.00 0.00 

 
1. จำนวนผูตอบมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  19.43 ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 

 2. จำนวนผูตอบมาก  คิดเปนรอยละ  40.57 ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 
3. จำนวนผูตอบปานกลาง คิดเปนรอยละ  6.00 ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 
4. จำนวนผูตอบนอย  คิดเปนรอยละ  0.00 ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 
5. จำนวนผูตอบนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ  0.00  ของผูทำแบบประเมินท้ังหมด 

 ผูปกครอง ครู ผูเรียน รอยละ 84.07 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
        ๓.  สรุปขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน      
   - ไมมี - 

ผลการประเมิน 
 1. ดานประสิทธิภาพ 
  1.1  การดำเนินงานดานเวลา 
     ตามเวลาท่ีกำหนด            เร็วกวากำหนด              ชากวากำหนด 

1.2  บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน 
     พอเพียง                        ไมพอเพียง           

1.3  วัสดุอุปกรณและเครื่องอำนวยความสะดวก 
     พอเพียง                        ไมพอเพียง             
 



1.4  งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
   ไดรับงบประมาณ   -  บาท     ใชไป   -  บาท   คงเหลือ -  บาท 
  สรุปโดยรวม  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

  มีประสิทธิภาพ (ผาน)         ไมมีประสิทธิภาพ (ไมผาน)       
2. ดานประสิทธิผล 

  2.1  ประเมินตามวัตถุประสงคของการดำเนินกิจกรรมนี ้
     บรรลุวัตถุประสงค             ไมบรรลุวัตถุประสงค 
  2.2  ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเปาหมาย 
     สูงกวาเปาหมาย                เทากับเปาหมาย            ต่ำกวากับเปาหมาย          
สรุปในภาพรวม 
 1.  จุดเดนของกิจกรรม    
                    - ไมมี - 
 ๒.  จุดควรพัฒนาของกิจกรรม  
  - ไมมี - 
 3.   ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
           - ไมมี - 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผูรายงาน 
            (นางพัชรา องคะเมลืองเมทน)ี 
      วันท่ี 9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
ความเห็นของผูอำนวยการ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
       
      ลงช่ือ.......................................................... 
                                                                             (ดร.ปรานอม บำรุง) 
                 ผูอำนวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
           วันท่ี  9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



แบบประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมการประชุม/อบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานป 2562 โรงเรียนบานชุมแสง 

 
สวนท่ี 1  วัตถุประสงค  
 แบบประเมินนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อนำความคิดเห็นของทุกทานไปพิจารณาปรับปรุง 

กจิกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานป 2562 โรงเรียนบานชุมแสงในปตอไป 
 

สวนท่ี 2  ขอมูลของผูตอบแบบประเมิน 
  นักเรียน   ผูปกครอง    ครูและบุคลากร  กรรมการสถานศึกษา 
 
สวนท่ี 3  รายการประเมิน 
  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองท่ีทานตองการ 

5 = เห็นดวยมากท่ีสุด     4 = เห็นดวยมาก    3  =  เห็นดวยปานกลาง   
2 = เห็นดวยนอย           1 = เห็นดวยนอยมาก   0  = ไมเห็นดวย 

 
รายการ 5 4 3 2 1 0 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. การดำเนินโครงการสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

       

2. การประชาสัมพันธเหมาะสม        
3. สถานท่ีและระยะเวลาเหมาะสม        
4. ไดรับประโยชนจากการดำเนินโครงการ        
5. ตระหนักในคุณคาของกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

       

6. พึงพอใจกับการเขารวมโครงการ        
7. ควรมีโครงการเชนนี้ในปตอไป        

 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

        ขอขอบคุณทุกความเห็นของทาน 
 

 



ประเมินครูผูชวย 
 

 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 



อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


	ผู้บริหาร จำนวน    1    คน  ครู   จำนวน  32   คน
	ผู้เรียน จำนวน    -      คน  ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา - คน
	ผู้บริหาร จำนวน    1    คน  ครู   จำนวน  32   คน
	ผู้เรียน จำนวน    -      คน  ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา - คน

