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ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนและผลการดำเนินงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนในการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องที่กรุณาให้ความในการจัดอบรมพัฒนาให้ความรู้ 
ตลอดจนการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เป็นผลทำให้รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีฉบับนี้ 
สำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง 
 

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ ผู้จัดทำขอมอบเป็นวิทยาทานแด่ผู้มีพระคุณ 
ตลอดจน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และทุกคนที่มีส่วนร่วมไว้ ณ โอกาสนี้ 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 

1. ความสำคัญ 
 

โรงเรียนบ้านทุ่ งสมอได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.60ศ.25-2564 )แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 -2579) แผนพัฒนาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 2561 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์)โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ปีงบประมาณ 2562 
โร ง เรี ย น บ้ า น ทุ่ ง ส ม อ เป็ น ห น่ ว ย ง า น ท า งก า ร ศึ ก ษ า ท่ี อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก ำ กั บ ดู แ ล ข อ งส ำนั ก ง า น 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐา และ 
ความต้องการของท้องถิ่น ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

ในการบริหารจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมาย ด้วยการ ยกระดับ 
 

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
คุณภาพขององค์กรให้สูงขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการำนักงานคณะกรรมการและสำนักงาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บุคคลผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น 
ผู้นำในระดับสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเสริมสร้าง 
และพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ อันเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และตามนโยบาย 
ในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง มีทักษะที่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสม ัย 
จัดการศึกษาในยุคThailand 4.0 โดยผ่านการพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ) ภายใต้การปฏิบัติงานตามแนวทางของการมีคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 

ดังนั้นเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านทุ่งสมอซึ่งถือเป็นหัวใจ 
หลักท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge) มีความ 
เข้าใจ Understanding) มีทักษะ(Skill) และมีทัศนคติที่ด ี(Attitude) ต่อการปฏิบัติงาน ทำงานแบบมืออาชีพ 
 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีการปฏิบัติ งานที่ โปร่งใส สุจริตมีความรับผิดชอบ สามารถจัดการศึกษา ได้ มี  
คุณภาพทั้งระบบโรงเรียนบ้านทุ่งสมอจึงมีแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562) 



วิสัยทัศน์(VISION) 
 

“ภายในปี 2565 โรงเรียนบา้นทุ่งสมอ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาผู้เรียน พากเพียรทักษะ ภาษา 
รู้คุณค่าวัฒนธรรม ประเพณี ” 
 

พันธกิจ(MISSION) 
 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” 
2. พัฒนาผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพ่ิมโอกาสและให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
5. พัฒนาระบบการจัดการ แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย ่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 
6. จัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา 

 

เป้าประสงค์(GOAL) 
 

1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเต ็ม 
ตามศักยภาพ 

2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวันตามศักยภาพ 

3. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุกระดับการศึกษา 
4.  .บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน 
5. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต 
6. ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างหลากหลายภาษา 

 

กลยุทธ์ 
 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือสืบสาน“ศาสตร์พระราชา” 
2. พัฒนาผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพ่ิมโอกาสและให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
5. พัฒนาระบบการจัดการ แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
6. จัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา 



นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน 
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความประสงค์  
เข้ารับการพัฒนา ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบายและความ 
ต้องการของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ดังนี้ 
 

1. โรงเรียนบ้านทุ่งสมอเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาให้กับข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ตามกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนา ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
2. โรงเรียนบ้านทุ่ งสมอดำเนินการสำรวจความต้องการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตามความต้องการพัฒนา ผ่านGoogle from และดำเนินการพัฒนาตามกรอบนโยบายของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง 
 

5. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านทุ่งสมอให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดทำ 
คู่มือการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่สำคัญ โดยเน้นการผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกต้อง 
ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่สำคัญ 
 

6. โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ กำหนดแนวทางการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในโรงเรียนบ้านทุ่งสมอเพ่ือนำผลมาพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง 



ผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
โครงการพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคร ู 
2. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และทัศนศึกษาสำหรับครู 
3. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยงานด้านธุรการงานบุคคลให้เพียงพอ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองตามที่โรงเรียนกำหนด 

 
2. ครูร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
2. ครูได้รับการส่งเสริมการศึกษา ดูงานและทัศนศึกษา 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้ 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรมที่มี 

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม(ถ้ามี) 
3. แบบบันทึกกิจกรรม(ถ้ามี) 
4. แบบอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ฯลฯ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น คณะครู แต่ละกิจกรรมประเมินผล 

การจัดกจิกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
2. ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมประเมินจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

สรุปผลการดำเนินการ 
 

1. ไดด้ำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 ภายใต้โครงการ 
โดยดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่  

  1.กิจกรรมพัฒนา ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
  2. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ดูงานและทัศนศึกษาสำหรับครู  
  3. กิจกรรมปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบุคคล 

 

สรุปโดยภาพรวม พบว่าการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาภาคเรียนที่1-2 ปีการศึกษา2562 สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็น 



ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัด 
กิจกรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรพบว่าแต่ละคนไม่เท่ากันมีจากระดับปานกลางถึง 

ระดับสูง 
2. จากด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ 
3.  บุคลากรมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงานระดับมากท่ีสุด


