
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ด้านการบริหารงานบุคคล 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม           4.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            4.2  กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและก าลังใจ  กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะ 
            4.3 กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน  
ในฝัน และประเทศอาเซียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลาการด าเนินงาน        เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายนพดล   มุสิกปาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่     2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่        2  การผลิตและพัฒนาครู ……. 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา / มาตรฐาน...2.,3 และ 6..  
      ตัวบ่งชี ้ ข้อ  2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
                 ข้อ  3. การมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ        
                  ข้อ 6. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
(กิจกรรมสามารถสอดคล้องกับหลายมาตรฐาน /ตัวบ่งชี้) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
                 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเอง 
ในวิชาชีพที่ตนเองสอนอยู่ สม่ าเสมอ  ครูทุกคนต้องเข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  น านักเรียนไปเข้าร่วม
การแข่งขัน เพ่ือวัดความรู้ในวิชาที่ได้เรียนมา  ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานบุคลากรและการพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหาร กฎหมาย  จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บรวบรวม ข้อมูลการเข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  น านักเรียนไปเข้าร่วมการ
แข่งขัน เพ่ือวัดความรู้ในวิชาที่ได้เรียนมา  ของข้าราชการครูทุกคน 

                   กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคน ให้มีความก้าวหน้า จะน ามาซึ่ง
การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ  นั่นก็คือ การพัฒนาผู้เรียนและชุมชนให้เข้มแข็ง 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 ข้อ 1   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 



3.  เป้าหมาย  (ควรแสดงอยู่ในรูปของจ านวน  หรือร้อยละ) 
   ด้านปริมาณ   (จ านวน) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   จ านวน 35 
คน 
2. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จ านวน 5 
ครั้ง 

ด้านคุณภาพ  (ร้อยละ) 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากขึ้น          
ร้อยละ 90 
2. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น              
ร้อยละ 80 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 

-สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 
-สังเกต 

-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 

2. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน ร้อยละ 80 

 -ภาพถ่าย 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 จ านวนเป้าหมาย           20 คน 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  20  คน   
แบ่งเป็น 
- ชาย    7 คน 
- หญิง 13 คน 

 6. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ    64,880  บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน     64,880  บาท 
 คงเหลือ           - บาท 
 
 
 
 
 
 



7.  ผลการพัฒนา 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

1. สถานศึกษาสง่เสริม สนบัสนนุ พัฒนา
ครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ 90 

2. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 80 

 
8.  สรุปในภาพรวม 
 8.1  จุดเด่นของโครงการ/กจิกรรม 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพีอย่างเต็มที ่
ครู บุคลากร กระตือรือร้นในการพัฒนาวชิาชีพ  
 8.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
ควรเปิดโอกาส ให้ ครู บุคลากร ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาตน้แบบ ในการพฒันาวิชาชีพ ครู 
บุคลากรได้อยา่งเต็มศักยภาพ 
 8.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
จัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงาน เพิ่มขึ้นจากเดิม   เพื่อให้ ครู บุคลากร ได้มโีอกาส แลกเปลีย่นเรียนรู้กับ 
สถานศึกษาต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล 
 
          ลงชื่อ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นายนพดล  มสุิกปาน) 
           ต าแหน่ง ครูช านาญการพเิศษ 
ความเห็นผู้อ านวยการ 

1. ทราบ 
2. .................................................................... 

        
 
 
 

              (ลงชื่อ)  ……………………………………… 
        (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นแก่งวทิยา 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกแนบท้าย 
 
 
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบ กิจกรรม  
 2) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ  
 3)  ก าหนดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ดร. เกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมแสดงความยินดี  
ในงานมุทิตาจิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์

 
 
 
 
 



 
ดร. เกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประชุม 

แนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) 
วันท่ี 1 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย 

 
 
 
 
 
 



 
ดร. เกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

พร้อมด้วยคณะครู ร่วมตรวจสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2565 
โดย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 มกราคม 2565 ครูนพดล  มุสิกปาน ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์  
หลกัสูตรการการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 9 

(Performance Agreement : PA) ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
จัดโดย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นการพัฒนาตนเอง 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  2 
 

ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๒.๔) พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ส่งเสริมท าวิทยฐานะ การจัดท าวิจัย 
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ท าทะเบียน
ประวัติ แฟ้มสะสมงานครู  ตามโครงการ 
พัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
และได้รับการนิเทศภายใน ร้อยละ 
90 

  
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารด้าน
บริหารงานบุคคล 

มีการพัฒนาประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กิจกรรมศึกษาดูงานครู และบุคลากร เพื่อ
น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  

ครู และบุคลากรน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 80 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


