
                 รายงานผลการด าเนินงาน  
       โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ 
       งานบุคลากร 

      ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
สรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบุคลากร 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
สอดคล้องยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ  : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐาน  สพฐ./สมศ.    : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร  
                                              สถานศึกษา 
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน    : ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถาบันผู้น าแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีส่วนส าคัญเป็น อย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอน ท าให้

นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข เมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้น าแห่งภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้แล้ว จึงต้องมีการเก็บประวัติผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ งานทะเบียนประวัติเป็นงานหนึ่งของ

งานบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการบันทึกประวัติ การบันทึกความก้าวหน้าของบุคลากร  ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคของ

ระบบข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนจ าเป็นต้องมีระบบข้อมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการและมีข้อมูลท่ี

ถูกต้อง เป็นปจัจุบัน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติครูและบุคลากรโรงเรียนให้เป็นระบบ 

ระเบียบ ค้นหาได้สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้การจัดป้ายท าเนียบครู  มีความส าคัญเป็นอย่าง

ยิ่ง  เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนมีจ านวนมาก ดังนั้นเพือ่การด าเนินงานบริหาร

โรงเรียนท่ีมีความเป็นระบบชัดเจนมีความคล่องตัว จึงต้องมีการจัดท าสารสนเทศของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นระบบ 

 งานบุคลากร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงาน

บุคลากรขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยน้อม

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดบนพื้นฐานความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก  
ธรรมมาภิบาล  
  2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริการสืบค้นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน  
  

3. เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความความส าเร็จโครงการ 
เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีระบบการบริหารงานถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล   

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีข้อมูลสารสนเทศ 
 

เชิงคุณภาพ 
  1. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษามีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก  
ธรรมมาภิบาล 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
   
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ    
  
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.  เชิงปริมาณ   

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน มีระบบการบริหารงานถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล   

- ประเมินจากการ

ส ารวจ 

- แบบส ารวจ 

 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

คน มีข้อมูลสารสนเทศ 

- ประเมินจาก 
การสอบถาม 

- แบบสอบถาม 

 

 
 
 
 



ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

 2.  เชิงคุณภาพ   

 1. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบางระก าวิทย
ศึกษามีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก  
ธรรมมาภิบาล 
 

- ประเมินจาก 
แบบประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

- ประเมินจาก 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

- แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 

 

4. วิธีด าเนินการ  
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ พฤษภาคม 62 - นางนวนิดา 

2 ประชุมช้ีแจงคณะครูผู้รับผิดชอบ มิถุนายน 62 - นางนวนิดา 

3 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 62 - นางนวนิดา 

4 ด าเนินการตามแผน 1 พฤษภาคม 

2562 - 31 

มีนาคม 2563 

18,000.- นางนวนิดา 

และคณะ 

5 สรุปผลการด าเนินงาน/น าผลไปปรับปรุง  

และพัฒนา 

มี.ค.63 - นางนวนิดา 

รวมเงิน 18,000.-  

  
5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
           เริ่มเมื่อ   16 พฤษภาคม 2562 

เสร็จส้ินเมื่อ   25 มีนาคม  2563 
                                              ตามก าหนดเวลา                  
                                              ก่อนก าหนดเวลา                
                                              หลังก าหนดเวลา 



6. งบประมาณ   
ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
6.1 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 18,000.- 
6.2    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 17,068.- 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ จ านวน  932.-  บาท 
     บันทึกเพิ่มเติม ..………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. วิธีการติดตาม / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

ประเมินจากการส ารวจ แบบส ารวจ คณะครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
ประเมินจากการสอบถาม แบบสอบถาม คณะครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
ประเมินจากแบบประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
คณะครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
คณะครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก  
ธรรมมาภิบาล  
 

   

2 เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริการสืบค้นข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบัน 
 

   

 
 



9. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ท่ี เป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สภาพ

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ    

1. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคน มีระบบการ

บริหารงานถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  

 

  ข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา จ านวน  48  

คน มรีะบบการบริหารงาน

ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม

หลักธรรมมาภิบาล  

2. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคน มีข้อมูล
สารสนเทศ 

  ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา จ านวน  48  
คน มีข้อมูลสารสนเทศ 

เชิงคุณภาพ    
1. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษามีความ

ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก  
ธรรมมาภิบาล   

  การบริหารงานบุคคล
โรงเรียนบางระก าวิทย
ศึกษา ได้รับการพัฒนา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวกใน
การสืบค้นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

  ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาได้รับความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ    
1. ร้อยละ 85 มีการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบางระก า

วิทยศึกษามีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก  
ธรรมมาภิบาล   

  มีการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนบางระก าวิทย
ศึกษามีความถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก  
ธรรมมาภิบาลร้อยละ 100 

2. ร้อยละ 85 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 

  ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาได้รับความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันร้อยละ 100 

 
 



10. สรุปผลในภาพรวม 
     10.1  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
               ต่ ากว่ามาก               ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                

  สูงกว่าเล็กน้อย               สูงกว่ามาก  
บันทึกเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     10.2  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100 (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     10.3 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมครั้งนี ้
   โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษามีการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษามีความถูกต้อง 

รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก ธรรมมาภิบาล  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความ

สะดวกในการสืบค้นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

     10.4  จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
  - 
     10.5  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กจิกรรมครั้งต่อไป 
 
  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบุคลากร 

 
 

 
 

 



ภาพการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบุคลากร 

 

 
 

 
 



ภาพการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบุคลากร 

 

 
 

 



                 รายงานผลการด าเนินงาน  
       โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
       การปฏิบัติงานของบุคลากร 

      ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
สรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
สอดคล้องยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ  : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐาน  สพฐ./สมศ.    : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร  
                                              สถานศึกษา 
สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน    : ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถาบันผู้น าแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 
 งานบุคลากร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท ากิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรขึ้น เพื่อให้ครูยอมรับการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการพฒันาควบคู่
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักคิดบนพื้นฐานความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. เพื่อให้ครูยอมรับการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 

 
 
 
 
 
 



 
3. เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความความส าเร็จโครงการ 
เชิงปริมาณ 
  1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  2. ครูได้รับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ    
  
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.  เชิงปริมาณ   

 1.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

ประเมินจาก 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 

 2. ครูได้รับการพัฒนา ประเมินจากแบบ
ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 

 2.  เชิงคุณภาพ 

1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
ประเมินจากแบบ
ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 
แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 

 2. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ประเมินจาก 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินการ  
ท่ี งาน/กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ พฤษภาคม 62 - นางนวนิดา 

2 ประชุมช้ีแจงคณะครูผู้รับผิดชอบ มิถุนายน 62 - นางนวนิดา 

3 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 62 - นางนวนิดา 

4 ด าเนินการตามแผน 1 พฤษภาคม 

2562 - 31 

มีนาคม 2563 

25,040.- นางนวนิดา 

และคณะ 

5 สรุปผลการด าเนินงาน/น าผลไปปรับปรุง  

และพัฒนา 

มี.ค.63 - นางนวนิดา 

รวมเงิน 25,040.-  

  
5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
           เริ่มเมือ่   16 พฤษภาคม 2562 

เสร็จส้ินเมื่อ   25 มีนาคม  2563 
                                              ตามก าหนดเวลา                  
                                              ก่อนก าหนดเวลา                
                                              หลังก าหนดเวลา 
6. งบประมาณ   

ท่ี แหล่งงบประมาณ จ านวน(บาท) 
6.1 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ 25,040.- 
6.2    ค่าใช้จ่ายจริง (รวม) 17,080.- 

            สรุปค่าใช้จ่ายจริง 
                           จ่ายพอดีงบ        
                            จ่ายเกินงบ         จ านวน………………………บาท         
                            จ่ายน้อยกว่างบ จ านวน  7,960.-  บาท 
     บันทึกเพิ่มเติม ..………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
7. วิธีการติดตาม / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
ประเมินจาก 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 

คณะครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

ประเมินจาก 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 

คณะครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

ประเมินจากแบบประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
คณะครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

ประเมินจาก 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
คณะครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

ประเมินจากแบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
คณะครโูรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

 
 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   

2 เพื่อให้ครูยอมรับการเปล่ียนแปลงและแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ท่ี เป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สภาพ

ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ    

1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 

และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

2. ครูได้รับการพัฒนา   ครูยอมรับการ

เปล่ียนแปลงและ

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 

เชิงคุณภาพ    
1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 

และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพร้อยละ 95 

2. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีความพึงพอใจ ในระดับ  
ดี 

  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ในระดับดี 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ    
1. ครู ร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 

และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพร้อยละ 95 

2. ครู ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ครูทุกคนได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 



ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ    
3. ครู ร้อยละ 90  ยอมรับการเปล่ียนแปลงและแสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ 

 

  ครูแสวงหาความรู้และ

เทคนิควิธีการใหม่ ๆ 

เป็นประจ า รับฟัง

ความคิดเห็น ใจกว้าง

และยอมรับการ

เปล่ียนแปลง ร้อยละ 

95 

 
 
10. สรุปผลในภาพรวม 
     10.1  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
               ต่ ากว่ามาก               ต่ ากว่าเล็กน้อย                เท่ากัน                

  สูงกว่าเล็กน้อย               สูงกว่ามาก  
บันทึกเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     10.2  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95 (คิดจากค่าเฉล่ียของตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
     10.3  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมครั้งนี ้
                   1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          2. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
     10.4  จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมครั้งนี ้
  - 
     10.5  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กจิกรรมครั้งต่อไป 
 
  - 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
 

 
 

 



ภาพการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

 
 

 



สรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2562 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
ชั่วโมง รวมช่ัวโมง 

เฉลี่ย
ต่อคน 

1 นายธนู  เมฆ ี คศ.3 ผู้อ านวยการ 16.5 93 93 93 
2 นางสาวปวีณา  แก้วกอง ครู คศ.3 ภาษาไทย 8 33 216 43 
3 นางสาวพิมพวรรณ  สิทธิรักษ์ ครู คศ.2 ภาษาไทย 5.5 33   
4 นายพิศาล  นุชจนัทร ์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 6 36   
5 นางวรรณศิริ  สิงห์มา ครู คศ.3 ภาษาไทย 14 84   
6 นางพรรณ ี พงษ์พานทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย(บรรณารักษ์) 5 30   
7 นางนวนิดา  พัฒนศิร ิ ครู คศ.3 คณิตศาสตร์ 13 78 310 62 
8 นางปัลกร    ปราสาททรัพย ์ ครู คศ.2 คณิตศาสตร์ 5 30   
9 นางชุดาภรณ ์แพทย์สวัสด์ิ ครู คศ.3 คณิตศาสตร์ 15 90    
10 นายนรนิทร์  ขุนมิน ครู คศ.2 คณิตศาสตร์ 11 66    
11 นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุข ครู คศ.2 คณิตศาสตร์ 7.5 46    
12 นางสาวบังอร  ชะเอมจันทร ์ ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์ 17.5 105 511 64 
13 นางสมพิศ    หาญไพบูลย ์ ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์ 5.5 33   

14 นางรภีพร  ศรีสอาด ครู คศ.2 
วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา) 

8 48 
  

15 นายพีระพงษ ์ ปัญญา ครู คศ.2 
วิทยาศาสตร์ 

(ฟิสิกส์) 
10.5 61 

  

16 นางสุธพิร อินนาร ี ครู คศ.1 
วิทยาศาสตร์ 

(เคมี) 
17 99 

  

17 นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์ ครู คศ.3 
วิทยาศาสตร์ 
(คอมพิวเตอร์) 

15 90 
  

18 นายธีรวัฒน ์ กัดมั่น ครู คศ.1 
วิทยาศาสตร์ 
(คอมพิวเตอร์) 

10 60 
  

19 นายปฏิภาณ  ทองพงษ์เนียม ครูอัตราจ้าง 
วิทยาศาสตร์ 
(คอมพิวเตอร์) 

3 15 
  

20 นางธนพรรณ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครู คศ.3 สังคมศึกษาฯ 10 60 290 48 
21 นางนาฏอนงค์    เขียวพฤกษ์ ครู คศ.3 สังคมศึกษาฯ 7.5 45   
22 นางพชัรีวรรณ    ตลับทอง ครู คศ.2 สังคมศึกษาฯ 8.5 50   
23 นายปราโมทย ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครู คศ.3 สังคมศึกษาฯ 5 30   
24 นางสีดา  มณีกูล ครู คศ.2 สังคมศึกษาฯ 7.5 45   
25 นางสาวธนกมล  อัสถิ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษาฯ 8 60   
26 นายรัตนกร   ไกรกฤษ์ ครู คศ.2 สุขศึกษา 7 42 139 46 
27 นางสาวจีระนนัท์  กลิ่นถือศีล ครูผู้ช่วย สุขศึกษา 11.5 70   



28 นายปิยะ  สิงห์เรือง ครูผู้ช่วย สุขศึกษา 4.5 27   
ล าดับ

ที่ 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
ช่ัวโมง รวมช่ัวโมง 

เฉลี่ย
ต่อคน 

29 นางสาวเบญจวรรณ  ณ  จันตา ครู คศ.2 ศิลปะ 14 93 291 73 
30 นางปอลิณ    หยุ่นตระกูล ครู คศ.2 ศิลปะ 19 126   
31 นายธาดาพงศ์  ทองหล้า ครู คศ.1 ศิลปะ 6 36   
32 นางสาววีระนุช  เอ่ียมละออ ครูผู้ช่วย ศิลปะ 6 36   
33 นางศุภจิตรา  สุทธ ิ ครู คศ.3 การงานอาชีพ 8.5 51 297 59 
34 นางดวงดาว  จันทร์โต ครู คศ.2 การงานอาชีพ 6.5 33   
35 นางวันเพ็ญ   ม่วงสวน ครู คศ.2 การงานอาชีพ 4 24   
36 นายชนินทร ์  หาญไพบูลย ์ ครู คศ.2 การงานอาชีพ 6.5 39   
37 ว่าที่ร้อยตรี เลาะ  เทียมเมฆ ครู คศ.3 การงานอาชีพ 25 150   
38 นางณัฐธยาน ์ เพ็งสุวรรณ ครู คศ.2 ภาษาต่างประเทศ 7 42 229 57 
39 นางอารีย์  แย้มภู ครู คศ.3 ภาษาต่างประเทศ 8 48   
40 นายวินชิ  วงศ์ค าจันทร์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 13 73   
41 นางสาวเบญญาภา ม่วงไตร ครู คศ.1 ภาษาต่างประเทศ 11 66   
42 นางสาวกรรณิการ ์ เศียรอุ่น ครูผู้ช่วย แนะแนว 12 72 72 72 

 รวม 409 2448   

 เฉลี่ยต่อคน 9.74 58.29   
 


