
 
 

รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดขะจาว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 



ก 
 

คำนำ 
 

 รายงานฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวัดขะจาว  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  สามารถนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการบริหารงาน
บุคคล  เพื่อประโยชน์ในการกำหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ  รักษาความเป็นธรรมและรักษามาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลและพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่อไป   
 

                                                                                                
              (นางศิราณี   โกฎแก้ว) 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
                โรงเรียนวัดขะจาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง             หน้า 

คำนำ               ก 
สารบัญ               ข 
ส่วนท่ี  ๑ 

ขอบเขต              ๑ 
หัวข้อการรายงาน            ๑ 

ส่วนท่ี  ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดขะจาว          ๒ 
     ๑.๑  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔      ๒ 
     ๑.๒  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔         ๓ 
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        ๔ 
     ๒.๑  ผลการดำเนินงานท่ีโรงเรียนได้รับรางวัลในปีการศึกษา  ๒๕๖๔      ๔ 
     ๒.๒  ผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร       ๗ 

 ๓.  ปัญหา  อุปสรรคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      ๑๓ 
 ๔.  ข้อเสนอแนะการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 
 

ขอบเขต 
 
 การรายงานนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลเฉพาะท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของโรงเรียน
วัดขะจาว  ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑   
 
หัวข้อการรายงาน 
 
 ๑.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดขะจาว 

     ๑.๑  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔   
     ๑.๒  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 ๒.  ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     ๒.๑  ผลการดำเนินงานท่ีโรงเรียนได้รับรางวัลในปีการศึกษา  ๒๕๖๔   
     ๒.๒  ผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร 

 ๓.  ปัญหา  อุปสรรคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๔.  ขอ้เสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดขะจาว   
 
    ๑.๑  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔   
ข้าราชการครูในโรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ วุฒิการศึกษา

สูงสุด วิชาเอก วิชาท่ีสอน 
อายุประสบ 

การณ์ 

จน.ชม.
ที่สอน/
สัปดาห์ ช. ญ. 

๑. นายประสิทธิญา  ปญัญาลือ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท บริหารการศึกษา -- ๒๓ ๖ 
๒. นางเรณู  นีระ คร ู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาตร ี สุขศึกษา ไทย,สังคม,ประวัติฯ ๓๔ ๑๙ 
๓. นางศิราณี โกฎแก้ว คร ู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท โภชนศาสตร์ศึกษา คณิต,อังกฤษ ๒๘ ๑๙ 
๔. นายอรรถพล  ดำคำ คร ู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาตร ี สังคม สังคม,ประวัติฯ ๑๖ ปี ๕ เดือน ๑๙ 
๕. นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย คร ู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท บริหารฯ วิทย์ ๑๑ ปี ๙ เดือน ๑๙ 
๖. นางสาวจตุพร  ธนันไชย คร ู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท นวัตกรรมหลักสูตรฯ การงาน,วิทยาการฯ ๑๒ ปี ๗ เดือน ๒๐ 
๗. นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน คร ู ครูชำนาญการพิเศษ   ปริญญาโท การประถมศึกษา ไทย,คณิต ๑๒ ปี ๙ เดือน ๑๙ 
๘. นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์สมบูรณ ์ คร ู ครูชำนาญการ   ปริญญาตร ี อังกฤษ อังกฤษ ๒๑ ๒๐ 
๙. นางสาวสุวิกา  แสนปัญญา คร ู ครูชำนาญการ   ปริญญาโท การศึกษาเพื่อการพัฒนา ปฐมวัย ๑๐ ปี ๕ เดือน 30 
๑๐. นางสาวนภาพร  อ่ินอ้าย คร ู ครูชำนาญการ   ปริญญาตร ี การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย ๑๑ ปี๕5 เดือน 30 
๑๑. นางสาวจงรักษ์  เมืองวุตร์ คร ู -   ปริญญาตร ี ประถมศึกษา ไทย,วิทย์,อังกฤษ ๑๒ ปี ๒ เดือน ๑๙ 
๑๒. นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชติ คร ู -   ปริญญาตร ี ภาษาไทย ไทย,สุขะ,ป้องกันทุจรติ ๔ ปี ๕ เดือน ๑๙ 
๑๓. นายพชร วงศ์เมฆ คร ู -   ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ คณิต ๓ ปี๕5 เดือน ๑๙ 

 
บุคลากรในโรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ วุฒิการศึกษา

สูงสุด วิชาเอก วิชาท่ีสอน 
อายุประสบ 

การณ์ 

จน.ชม.
ที่สอน/
สัปดาห์ ช. ญ. 

๑. นางสาวพัชรญดา  ศรีเที่ยง ครูอัตราจ้าง -   ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย ๒ ๑๙ 
๒. นายอภิวัชร์  จรจันทร์ ครูอัตราจ้าง    ปริญญาตร ี ดนตร ี ดนตรี ๒ ๒๐ 
๓. นางสาวสิรินทร์นภา เปลา ธุรการ -   ปริญญาตร ี - - ๑๐ - 
๔. (รอตำแหน่ง) พี่เล้ียงเด็กพิการ -    - -   
๕. นางสาวจามหอม ลุงดู๋ พี่เล้ียงอนุบาล -   ม.๓  - - ๑๒ ๓๐ 
๖. นายจักรพงศ์ ไชยชนะ ลูกจ้างประจำ -   ม.๖ - - ๓๓ - 

 
ครูและบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
เพศ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
อายุประสบ 

การณ์ 
จน.ชม.ที่

สอน/สัปดาห ์ช. ญ. 

๑. นางสาวธาริณี  ชินวัตน์ ครู ครูชำนาญการ   ปริญญาโท ๑๒ ปี ๑๐เดือน ๒๓ 
๒. นายณฐัวุฒิ อินตา ครูผู้ช่วย -   ปริญญาตรี ๒ ๒๓ 
๓. นางสาวพิมพ์ชนก  ชยัเขตร์ พนักงานราชการ พนักงานราชการ   ปริญญาตรี ๒ ๒๓ 

 
 
 



๓ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ท่ี ชื่อ-สกุล วิชาเอก สถาบัน สอนชั้น วิชาท่ีสอน 
๑ นางสาววรรณศิริ  ปราณ ี พลศึกษา มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ป.๑ - ๖ พลศึกษา 

 
-  จำนวนครูท่ีสอนตรงวิชาตรงเอก ...............๑๒................ คน คิดเป็นร้อยละ ........๘๕.๗๑......... 
-  จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด .................๑๔................ คน คิดเป็นร้อยละ ......๑๐๐.๐๐......... 
-  จำนวนครูสาขาท่ีขาดแคลนวิชา……….….….-..........….……จำนวน…………….-........….……คน 

 
     ๑.๒  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ระดบัชัน้เรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชำย หญิง 
อ.2 1 11 13 24 24 

อ.3  1 11 13 24 24 

รวม 2 22 26 48 24 

ป.1 1 23 13 36 36 

ป.2 1 14 11 25 25 

ป.3 2 28 25 53 26.5 

ป.4 1 21 15 36 36 

ป.5 1 16 14 30 30 

ป.6 1 14 11 25 25 

รวม 7 116 89 205 25.5 

รวมทัง้หมด 9 138 115 253 25.17 

 

-  จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  รวม ๒๕๓ คน  จำแนกตามเพศ  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๒.  ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      ๒.๑  ผลการดำเนินงานที่โรงเรียนได้รับรางวัลในปีการศึกษา  ๒๕๖๔   
 
รำงวลัท่ีโรงเรียนได้รบัในรอบปีกำรศึกษำ 2564 

ท่ี ช่ือรำงวลั 
หน่วยงำนท่ีมอบ/กิจกรรม,

วำระโอกำส 
วนั/เดือน/ปี ท่ีรบั

มอบ 
รำงวลั/โล่/เกียรติบตัรของโรงเรียน 
1. สถานศกึษาขนาดกลาง ดเีด่น  

ปีการศกึษา 2564 
 

สพป. เชยีงใหม่เขต 1 16 ม.ค.64 

2. โรงเรยีนผ่านการประเมนิคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของสถานศกึษาออนไลน์  ระดบั A 

(คะแนน 88.88 ) 
 

สพป. เชยีงใหม่เขต 1 16 ม.ค.64 

3. สถานประกอบการ สถานศกึษาสะอาด

ปลอดภยั ป้องกนัโรค COVID-19 
 

กรมอนามยั 19 พ.ค.64 

4. ไดร้บัการประกนัคุณภาพภายนอก  

(พ.ศ.2564-2568) จากส านกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 

(องคก์ารมหาชน) 
 

ส านักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพ

การศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

 

11 ก.พ.65 

5. รางวลัชนะเลศิ สวดธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 

ประเภทสถานศกึษาขนาดกลาง  

โครงการหอ้งเรยีนตน้แบบศลีธรรม 4.0  

บ-ว-ร ดศีรเีวยีงพงิค ์ 
 

เจา้คณะจงัหวดัเชยีงใหม ่ 28 ก.พ.65 

6. สถานศกึษาผูใ้หก้ารสนับสนุนการฝึกอบรม 
โครงการการศกึษาเพือ่ต่อตา้น 
การใชย้าเสพตดิในเดก็นักเรยีน 
(D.A.R.E. ประเทศไทย) 

กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร
จงัหวดัเชยีงใหม ่

11 ม.ีค.65 



๕ 
 

รำงวลัท่ีคณะครไูด้รบัในรอบปีกำรศึกษำ 2564 

ท่ี ช่ือรำงวลั 
หน่วยงำนท่ีมอบ/กิจกรรม,

วำระโอกำส 
วนั/เดือน/ปี ท่ีรบั

มอบ 
รำงวลั/โล่/เกียรติบตัรของคณะคร ู
1. นางสาวนภาพร  อิน่อา้ย  

ครูผูส้อนการศกึษาระดบัปฐมวยั ดเีด่น  
ปีการศกึษา 2564 

สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 16 มกราคม 2565 

2. นายพชร  วงศ์เมฆ  
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
ดเีด่น ปีการศกึษา 2564 

สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 16 มกราคม 2565 

3. นางสาวพมิพช์นก  ชยัเขตร ์ 
ครูผูส้อน การศกึษาพเิศษดเีดน่ ปี 2564 

สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 16 มกราคม 2565 

 
รำงวลัท่ีนักเรียนได้รบัในรอบปีกำรศึกษำ 2564 
ท่ี ช่ือรำงวลั หน่วยงำนท่ีมอบ/กิจกรรม,

วำระโอกำส 
วนั/เดือน/ปี ท่ีรบั

มอบ 
รำงวลั/โล่/เกียรติบตัรของนักเรียน 
1. รางวลั“ดา้นการสวดมนตห์มู่ฯท านองสรภญัญะ”  

ประเภททมีโรงเรยีนระดบัจงัหวดั  
งานส่งเสรมิพระพทุธศาสนา  
เนื่องในเทศกาลวสิาขบูชา  
ประจ าปี พ.ศ.2564 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม 

14 ก.พ.64 

 
 ผลการดำเนินงาน ที่โรงเรียนได้ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงาน และการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการในระดับต่าง ๆ โดยมีผลปรากฏดังนี้ 
 ๑.  รางวัลระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ  นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ   
ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

๒.  รางวัลสถานศึกษาขนาดกลาง ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๓.  ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก  (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)   
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 



๖ 
 

๔.  รางวัลชนะเลิศ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  
โครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 

๕.  สถานศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E. ประเทศไทย) จาก กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

๖.  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ระดับ A 
(คะแนน ๘๘.๘๘ ) จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 ๗.  รางวลั “ดา้นการสวดมนต์หมู่ฯท านองสรภญัญะ” ประเภททมีโรงเรยีนระดบัจงัหวดั งานส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวสิาขบูชา ประจ าปี พ.ศ.2564 

 ๘.  รางวัลครูดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จำนวน ๓ รางวัล คือ 
        ๘.๑. เกียรติบัตร  ครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 1 ท่าน 
        ๘.๒. เกียรติบัตร  ครูผู้สอนดีเด่น  การศึกษาระดับปฐมวัย  จำนวน 1 ท่าน 
        ๘.๓. เกียรติบัตร  ครูผู้สอนดีเด่น  การศึกษาพิเศษ  จำนวน 1 ท่าน 

จากผลงานต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของคณะครูบุคลากร           
ทางการศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนท่ีมีส่วนช่วยเป็นแรงขับเคล่ือนให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมลุล่วงไป
ได้ด้วยดีตลอดมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

      ๒.๒  ผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร 
 
การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดขะจาว 

ชื่อ – สกุล วันเดือนป ี เร่ือง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นายประสิทธิญา
ปัญญาลือ 

๑๙ พ.ค.๖๔ 

เทคนิคและวิธีการสอน
ออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์และ
ห้องเรียนออนไลน ์
ใช้โครงงานเป็นฐาน 

การอบรมออนไลน์ 
OBEC 2021 
Webinar 

สพฐ.ร่วมกับ 
คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๒ ต.ค.๖๔ 

การสร้างส่ือความรู้แบบแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์ม
การจัดการประสบการณ์การ
เรียนรู้  Microsoft  365 

การอบรมออนไลน ์
สพฐ.ร่วมกับ 
บริษัทไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย)  จำกัด 

๑๔ มี.ค.๖๕ 

การใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 
(MOE Safety Platform  ) 
 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

นางเรณู  นีระ 

๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน ์
 

การอบรมออนไลน์  
สพฐ.  

๑๘ ส.ค.๖๔ 
ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ร่วมกิจกรรมออนไลน์  
 

คณะวิทยาศาตร์ มช. 

๓๐-๓๑ 
ส.ค.๖๔ 

การพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทย 
ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning 

การอบรมออนไลน ์
 

สพป.ชม.เขต ๑ 
 

๑๔ มี.ค.๖๕ 

การใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 
(MOE Safety Platform  ) 

 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 



๘ 
 

ชื่อ – สกุล วันเดือนป ี เร่ือง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นางรุ่งกานต์  
เสาวภาคย์สมบูรณ์  

๗ มิ.ย.๖๔ 

การประชุมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานควบคุม
ยาสูบในสถานศึกษาสู่ความ
ยั่งยืน  

การอบรมออนไลน ์
กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

๙ ก.ค.๖๔ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 
โปรแกรม GOOGLE MEET 
โครงการ “บวร” ปลอดบุหรี่ 
 

การอบรมออนไลน ์
มูลนิธิรณรงค์ 

เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน ์
 

การอบรมออนไลน ์
สพฐ. 

 

๑๘ ส.ค.๖๔ 
ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ร่วมกิจกรรมออนไลน ์
 

คณะวิทยาศาตร์ มช. 

๑๔ มี.ค.๖๕ 

การใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 
(MOE Safety Platform  ) 
 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

นางศิราณี 
โกฏแก้ว 

 

๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน ์
 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

๑๔ มี.ค.๖๕ 

การใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 
(MOE Safety Platform  ) 
 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

 
๙ 



 
ชื่อ – สกุล วันเดือนป ี เร่ือง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นางสาวจตุพร 
  ธนันไชย  

๑ พ.ค.๖๔  

อบรมเรื่อง 
“ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต” การอบรมออนไลน ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

๑ พ.ค.๖๔ 
 

การประเมินสมรรถนะคร ู
และบุลคากรทางการศึกษา การอบรมออนไลน ์

สมาคมวิทยากร
ลูกเสือบุรีรีมย์ 

๓ พ.ค.๖๔ 
 

ร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
หัวข้อ “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ : PLC” 

การอบรมออนไลน ์
โรงเรียนบ้านวงัช้ิน 
สพป.แพร่ เขต ๒ 

๑๗ พ.ค.๖๔ 
 

การอบรมแนวทางพัฒนา 
การเรียนออนไลน์ และ 
การสอนความปลอดภัย 
บนโลกอินเทอร์เน็ต 
ด้วยการเรียนเชิงรุก 

การอบรมออนไลน์ 
OBEC ๒๐๒๑ 

Webinar 

สพฐ.ร่วมกับ 
คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๑๘ พ.ค.๖๔ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม:่การสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ๑ และ ๒ 

การอบรมออนไลน์ 
OBEC ๒๐๒๑ 

Webinar 

สพฐ.ร่วมกับ 
คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๒๐ พ.ค.๖๔ 
 

การอบรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนออนไลน์ตามแนวคิด 

เกมิฟิเคชัน และการวัด 

และประเมินสำหรับ 

การเรียนออนไลน ์

การอบรมออนไลน์ 
OBEC ๒๐๒๑ 

Webinar 

สพฐ.ร่วมกับ 
คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๒๑ พ.ค.๖๔ 

การอบรมการเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ด้วยส่ือวีดีโอ
ออนไลน์ และห้องเรียน 

กลับด้านด้วยวีดีโอ 

แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
 

การอบรมออนไลน์ 
OBEC ๒๐๒๑ 

Webinar 

สพฐ.ร่วมกับ 
คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
๑๐ 



 
ชื่อ – สกุล วันเดือนป ี เร่ือง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

นางอภิสุดา   
ดาวเวียงกัน  

๑๘ พ.ค.๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม:่การสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 1 และ 2 

การอบรมออนไลน์ 
OBEC ๒๐๒๑ 

Webinar 

สพฐ.ร่วมกับ 
คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๑๙ พ.ค.๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่ : เทคนิคและ
วิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์และห้องเรียน
ออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 

อบรมออนไลน์ 
OBEC 2021 
WEBINAR 

สพฐ.ร่วมกับ 
คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๒๐ พ.ค.๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ยุค
ปกติใหม่ :การจัดกิจกรรมการ
เรียนออนไลน์ตามแนวคิด 
เกมิฟิเคช่ันและ การวัดและ
ประเมินสำหรับการเรียน
ออนไลน ์

อบรมออนไลน์ 
OBEC 2021 
WEBINAR 

สพฐ.ร่วมกับ 
คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๒๑ พ.ค.๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน ์
ยุคปกติใหม่ :การส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วย 
ส่ือวิดิโอออนไลน์ และ 
ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดิโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

อบรมออนไลน์ 
OBEC 2021 
WEBINAR 

สพฐ.ร่วมกับ 
คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน ์
 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

 
๑๑ 



 
ชื่อ – สกุล วันเดือนป ี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

นางอภิสุดา   
ดาวเวียงกัน  

๑๘ ส.ค.๖๔ 

ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมิภาค 

การอบรมออนไลน ์
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๐ ก.ย.๖๔ 

อบรมหลักสูตร Next Normal 
Education Reimagined  
การบริหารจัดการการเรียน
การสอนออนไลน ์

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

๑๑ ก.ย.๖๔ 

อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การ
จัดการเรียนการสอนและการ
จัดประชุมออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพในยุค New 
Normal 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

๑๔ มี.ค.๖๕ 
อบรมการใช้งานระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
MOE Safety Plaltform 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

นางสาวจงรักษ์  
เมืองวุตร์ 

๒๑ พ.ค.๖๔ 
อบรมเรื่อง 
“ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต” การอบรมออนไลน ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรม 

เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 

๓ พ.ค.๖๔ 
ร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC” การอบรมออนไลน ์

โรงเรียนบ้านวงัช้ิน 
สพป.แพร่ เขต ๒ 

๒๗ ส.ค.๖๔ 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ 
ครั้งท่ี ๙ ประจำปี ๒๖๖๔ 
“เทคโนโลยีท่ีออกแบบมาเพื่อ
ปิดช่องว่างการศึกษา” 
(Designed technology in closing 

educational gaps) 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

๑๒ 



 
ชื่อ – สกุล วันเดือนป ี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

นางสาวพัชรญดา  
ศรีเท่ียง  

๑๑ ส.ค.๖๔ 

ร่วมอบรมและทดสอบความรู้
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

การอบรมออนไลน ์
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๒ ส.ค.๖๔ 
ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน ์

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

๒๙ ส.ค. ๖๔ 

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ  
“พลังงานแสงอาทิตย์”  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การอบรมออนไลน ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

๓๐ มี.ค. ๖๕ ร่วมอบรม หลักสูตร เทคนิค
การอ่านเชิงโต้ตอบ 
(Dialogic Reading) 

การอบรมออนไลน ์ สพป.ชม ๒ 

นางสาวรสรินทร์   
อินทร์ชัย 

๑๔-๑๕ 
ส.ค.๖๔ 

การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน ์

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

๑๘ ส.ค.๖๔ 

ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมิภาค 

การอบรมออนไลน ์
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๔ มี.ค.๖๕ 

อบรมการใช้งานระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
MOE Safety Plaltform 
 

การอบรมออนไลน ์ สพฐ. 

๒๘ - ๒๙ 
มี.ค.๖๕ 

การจัดการเรียนรู้เรื่องการดูแล
ธรรมชาติแบบ Active 
 

โรงแรม 
เชียงใหม่ฮิลล์ 

มูลนิธิรักษ์ไทย 

๑๓ 



 
ผลการดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร ของโรงเรียนวัดขะจาว  มีผลดังนี้ 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน ๑๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๓๑  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพโดยเข้ารับการอบรม ,ประชุมสัมมนา ตามหนังสือส่ังการ    
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ และหน่วยงานนอกสังกัด เพื่อจะได้นำความรู้     
จากการอบรม,ประชุมสัมมนา  มาพัฒนาตนเอง  โรงเรียนและนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการสนองต่อนโยบาย        
ของหน่วยงานต่อไป  และยังมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียังไม่ได้เข้ารับการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
วิชาชีพ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙  เนื่องจากการอบรมไม่เกี่ยวข้อง กับสายงานท่ีโรงเรียนได้มอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
ปัญหาและอุปสรรคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑. คณะครูและบุคลากรทุกคนมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานประจำวันอยู่แล้ว  การดำเนินการ
ในบางเรื่องส่วนราชการกำหนดปฏิทินการดำเนินการท่ีกระช้ันชิดหรือแจ้งให้รายงานข้อมูลท่ีซ้ำซ้อนให้แต่ละฝ่าย  
จึงทำให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนท่ีเป็นผู้ปฏิบัติต้องทำงานส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทำให้ ต้อง
ปฏิบัติงานในเวลาสอนจึงทำให้เกิดความล่าช้า 

๒. โรงเรียนยังขาดครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์และดนตรี  ทำให้มีครูผู้สอนไม่ตรงเอก  จำนวน  2  คน 
๓. คณะครู ได้รับภาระงานท่ีนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป  เช่นงานการเงิน  งานบญัชีและงานพัสดุ

บางครั้งทำให้การทำงานด้านวิชาการได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
๔. ทางสำนักงานเขตพื้นท่ี มีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ในวันเวลาราชการทำให้คณะครูท่ีได้รับ

มอบหมายต้องท้ิงห้องเรียน 

๕. ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ( โควิด ๑๙ ) ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบ ON-Air , 
On – Demend  และ  On –hand  ครูต้องเตรียมการสอนทำใบงานเป็นจำนวนมากตลอดจนการรับ – ส่งใบงาน
ของนักเรียน  ทำให้ครูมีภาระเพิ่มมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

๑. ลดภาระงานของคณะครู ในเรื่องท่ีนอกเหนือจากงานการสอนให้น้อยลง เพื่อท่ีคณะครูจะได้มีเวลา 
พัฒนาผลการเรียนของนักเรียน 

๒. ลดการการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีไม่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการลงเพื่อไม่เป็นภาระแก่คณะ
ครูมากเกินไป 

๓. จัดเพิ่มอัตราครูท่ีมีวิชาเอกตามท่ีโรงเรียนต้องการ 
๔. เพิ่มอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยให้กับครูมากขึ้น เพื่อท่ีจะได้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การระบาดของไวรัสโคโรน่า ( โควิด ๑๙ )ได้ดียิ่งขึ้น 
๑๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๕ 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


