
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ต.คลองฉนวน  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธาน ี
ที ่  วันที่  19  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564 
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ  รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาครู และบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

บัดนี ้การจัดดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน
ผลการปฏิบัติโครงการและกิจกรรมตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้ 
 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

    ลงชื่อ       จุฑารัตน์  สุวรรณขำ                                                                                 
(นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ) 

                                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงาน 
 

 

ความเห็นผู้อำนวยการ 

   
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………..……………… 
 
                   ลงชื่อ จุฑารัตน์  สุวรรณขำ 
                   ( นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขำ ) 
                            ……./………./……….. 

              
    …………………………………………………………… 
    ………….……………………………………………….. 
    …………………………………………………………… 
    .…………………………………………………………. 
 
                  ลงชื่อ นฤดี   ตุลารักษ์ 
                        ( นางนฤดี   ตุลารักษ์ ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
                          …..……./………..…./……….. 

 



 

 

 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

แบบรายงานการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล      ปีการศึกษา 2563 
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี    
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  
งาน/กิจกรรมบริหารงานบุคคล       งาน/กิจกรรมตามแผน  ❑  งาน/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
ระยะเวลาในการดำเนินการ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563   สิ้นสุด  31 มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ    สรุปรายงานเมื่อ 19 เมษายน 2564 
 
คำชี้แจง    โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน ❑   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนด 

1. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
      ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว       ❑  อยู่ในระหว่างดำเนินการ        ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ 
ตั้งไว ้(ร้อยละ) 

ผลสำร็จ 
(ร้อยละ) 

เอกสารประกอบ/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

หมายเหตุ 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

100 100 แบบสรุปรายงานผลการ
พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพของครู 

 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการอบรม/สัมมนา
และศึกษาดูงาน 

100 100 แบบสรุปรายงานผลการ
อบรม/สัมมนาและศึกษาดู
งานของครู 

 

3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย   
     เท่ากับเป้าหมาย   
    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
    ❑ มากเกินไป   เหมาะสมดี    ❑ ยังต้องปรับปรุง 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 
     ได้รับความร่วมมือดีมาก ❑ ได้รับความร่วมมือพอควร  ❑ ได้รับความร่วมมือน้อย 



 

 

6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 
     ดี   ❑ พอใช้    ❑ ต้องปรับปรุง 
7. สถานที่ใช้ในการดำเนินการ  มีความเหมาะสมเพียงใด 
     มาก   ❑ ปานกลาง          ❑ น้อย 
 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
     ตามท่ีระบุไว้ในแผน ❑ เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน        ❑ ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน 
9. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ (ระบุ) 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม จำนวนเงิน  หมายเหตุ 
ที่ได้รับ ที่จ่ายจริง 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 30,000 12,180  
2. อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 50,000 45,797 

รวมทั้งสิ้น 80,000 57,977 คงเหลือ 22,023 
 

10. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน (โปรดแนบมาด้วย)  
 แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของครู  
 แบบสรุปรายงานผลการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานของครู 

11. ปัญหาและอุปสรรค 
❑ กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 
❑ ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
❑ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงานขัดข้อง /ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ 
 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนี้  

1. ประชุม ปรึกษาหารือและวางแผนในการปฏิบัติงานโดยการจัดทำตารางวัน เวลา ที่ทำ 
กิจกรรม 

2.  ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ 
3.  เมื่อปฏิบัติงานตามแผนแล้วเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานก็บันทึกและนำเสนอ 
4.  รายงานผลกิจกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้ง 
     ต่อๆไป 

 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการของ โครงการ/กิจกรรม เหมาะสม เพียงพอต่อการ    
ดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการอบรม 
12. ข้อเสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 



 

 

         - 
13. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว ควรดำเนินกิจกรรม/งาน / 
โครงการนี้ในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่  อย่างไร 
  การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากร เหมาะสมและสอดคล้อง เนื่องจากในปัจจุบัน
ครทูุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง จุดเด่นของงานที่ทำให้ประสบผลสำเร็จคือความร่วมมือร่วม
ใจของบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน 

                                                                   ลงชื่อ จุฑารัตน์  สุวรรณขำ 
                                                                                 ( นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ ) 

   ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
 

1. โครงการ 
2. แบบสรุปการไปราชการ 
3. เกียรติบัตรการอบรม 
4. รูปภาพประกอบ ควรมกีารบรรยายใต้ภาพด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากร 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยทุธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตาม 

สมรรถนะศตวรรษที่ 21 และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ฝ่ายงาน บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา2563 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
   เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจำวัน ครูจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง  ไปด้วย ทั้งนี้
ต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาท
อย่างมากในวงการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ ครูไทยในอนาคตยังต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมี
เทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นทีม เป็นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยต่อนักเรียน ทั้งนี้
กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกัน หาทางลดปัญหาและ
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาครู ต้องดำเนินการทั้งด้านนโยบายและด้านการพัฒนาตนเองของครู
ควบคู่กันไป จึงจะทำให้ครูเป็นครูยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 



 

 

 2.1  เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.2  เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้                   

ทั้งในและนอกสถานศึกษา   
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและ ศึกษาดู 

งานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง                  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและขอเสนอผลงานวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความเข้าใจในการพัฒนา

โรงเรียน สามารถกำหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100  

 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
( PLC สำหรับครู/การจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง (Id plan) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  

ร้อยละ 100 

2.อบรม/สัมมนาและศึกษาดู
งาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรม/สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 100 

 
 
 
5. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  



 

 

( PLC สำหรับครู/การจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง (Id plan)  
2. อบรม/สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

 

 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ    80,000  บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
  รวมงบประมาณ  80,000 บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร - 30,000 - 30,000 ครูจุฑารัตน์ 
2. อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน - 50,000 - 50,000 ครูจุฑารัตน์ 

รวม - 80,000 - 80,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ  

แบบรายงานการไป
ราชการ 

แบบสรุปรายงานการไป
ราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความเข้าใจในการพัฒนา 
ตนเองและโรงเรียน สามารถกำหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงประเภทนี้คือ ไม่มีงบประมาณเพ่ือทำงานตามที่
มอบหมายภายในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจากการประมาณค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆที่ผิดพลาด 



 

 

 2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 
 

ลงชื่อ        
         (นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ)                            
                   ผู้เสนอโครงการ            
                                  

ลงชื่อ 
(นางนฤดี  ตุลารักษ์) 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ        
    (นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ)  

                            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                         
                                  ผู้เห็นชอบโครงการ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ภาพประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

การพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพครูของครูอาจทำได้หลายวิธีได้แก่ การพัฒนาตนเอง เช่น 
การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน การประชุมทางวิชาการ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การ
ช่วยเหลือเพ่ือนครูในการทำงาน การเสนอรายงานพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอ่ืนๆซึ่งเป็นการฝึกฝนที่
ครูเลือกปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพ จุดเด่นจุดด้อยและโอกาสของตน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรม อบรม/สมัมนาและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ 


