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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2562 – 2564)  มีเปูาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพของคน  มีหลักการส าคัญในการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มี
ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุก
ช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์
และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม   ครูจึงเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของคน ซึ่งเกิดจาก
การศึกษาท่ีเป็นรากฐานส าคัญ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กอร์ปกับพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งหลงใหลในอารยธรรมของต่างชาติ ที่ปรากฏทางสื่อ  ท าให้ครูต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุก ๆ ด้าน  ครูผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  
จึงต้องมีขวัญ/ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้มีพลังใจที่จะทุ่มเท เสียสละ เพื่อ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์  มีผลงานที่ส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร  เพ่ือให้การด าเนินการกลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถ
ด าเนินการไปได้ด้วยดี  มีความคล่องตัว เสริมการปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาและความจ าเป็น  ซ่ึงการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับอัตราก าลังของบุคลากรที่มีจ านวนเหมาะสมภายในโรงเรียน 
ซึ่งบุคลากรดังกล่าวควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เป็นแบบอย่าง เป็นสมาชิกที่ดีปฏิบัติหน้าที่
เต็มความสามารถ โดยการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง จัดท าทะเบียนประวัติ และได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาส่งผลถึงผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษารวมถึงส่งเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ  ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย 

ทางโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

1.2 วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือวางแผนอัตราก าลัง ด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ให้เหมาะสมกับความต้องการ 

ของโรงเรียน 
3) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
 4) เพ่ือส่งเสริม  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน  การจัดท าสื่อการสอน  
และการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ 
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 6) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 7) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะทีสู่งขึ้น 

1.3 เป้าหมาย   

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 65 คน มีความพึงพอใจในการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  การย้าย การต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    

2) ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 65 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ศักยภาพในทุกกิจกรรม 

3) ข้าราชการครไูด้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นอย่างน้อยปีละ  1 คน  
4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างน้อย 

ปีการศึกษาละ  1  คน 
5)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 65 คน ได้รับการส่งเสริมมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างน้อยปีการศึกษาละ  1  เรื่อง 
6)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 65 คน ได้รับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 

และจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ    
1  เรื่อง 

7)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 65 คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ได้รับ
การอบรม สัมมนา  ประชุม  หรือไปราชการ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ และมีความพึงพอใจร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ
การจัดกจิกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนมีครูผู้สอนเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนต่อผู้เรียน 
 2.  โรงเรียนสามารถด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3.  โรงเรียนมีสถิติข้อมูลการบริหารงานบุคลากรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
1. ความหมายของการประเมินโครงการ 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2524, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า  
เป็นกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลผลิต
กระบวนการ จุดมุ่งหมายของโครงการ หรือทางเลือกต่าง ๆ เพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
จุดเน้นของการประเมินคือ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศ 
เพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ 
 ไพศาล หวังพานิช (2533, หน้า 25 – 26) ได้ให้ความหมาของการประเมินโครงการไว้ว่า  
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการก าหนดคุณค่าของโครงการนั้นว่าดีมีประสิทธิภาพและได้ผล
เพียงใด  
 สุวิมล ติรกานันท์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาการด าเนินการ 
ซึ่งจะท าให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามผลการประเมินจะไม่เกิด
เท่าท่ีควร หากผลนั้นไม่สามารถใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายการประเมินโครงการสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศส าหรับการตัดสินคุณภาพ คุณค่าของโครงการว่ามีระดับ
คุณภาพ และคุณค่าอย่างไร น าไปใช้พัฒนาสืบเนื่องต่อไปได้อย่างไร 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไรเป็น
การปูองกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเปูาหมายเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์
และเปูาหมายที่ก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนที่มี
ขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากข้ึน เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการ
ของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวแต่
ต้องเก่ียวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจ าเป็นต้องบริหารงาน
ให้ด าเนินไปตามนโยบายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการที่
ก าหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 74 – 75) ได้กล่าวถึงความหมายการประเมินโครงการ
ของ มิตเชล (Mizel) และการประเมินโครงการที่มีความหมายเฉพาะของ คนอกซ์ (Knox) ว่าการ
ประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย  3 ประการ 
 



4 
 

 
 

 
1. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือการบริการข้อมูลแก่ฝุายการเมือง เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย การประเมินโครงการ 

  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจว่า 

ลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพและข้อมูล
ชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 

2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การพิจารณา
ประสิทธิผลของโครงการ 

3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไป
ตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากข้ึนในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความ
ชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหาร
และผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาดความ
แน่นอนที่แจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณ
ที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของ
แผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของ
โครงการ และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 
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6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดี
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบาย
ของผู้บริหารและฝุายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะ
ด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง PDCA มาใช้ในการด าเนินการ  4 ขั้นตอนดังนี้ 
1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้ากลุ่มสาระห แล้ว

ขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2  จัดท าโครงการบริหารงานกลุ่มงานบุคคล  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเสนอผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับคณะครูเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทาง( )ถ้ามี  
1.6  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
2.2  ด าเนินการตามโครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2564  ในระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  

2564   ถึงวันที่  31  มีนาคม  2565  โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน  
ทุกคน  โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
- วิเคราะห์อัตราก าลังและวางแผน 

  - รายงานอัตราก าลังครู  
2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- รายงานความต้องการครูตามสาขาวิชาเอก 
- รายงานอัตราก าลังครูต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานการส่งมอบงานในหน้าที่ของ ผอ. 

3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูขั้นวิกฤติ/พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ลูกจ้างประจ า 

4.  การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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5.  การลาทุกประเภท 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท 

            - ด าเนินการเช็คสถิติการลา/ลงทะเบียนวันลา/จัดท าแบบฟอร์มวันลา 
6.  การประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินครู/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงาน

ราชการ 
7.  การจัดระบบและจัดท าทะเบียนประวัติ 

       - ด าเนินการเกี่ยวกับการท า/เก็บ/ลงรายละเอียด/รวบรวมแฟูมประวัติครู 
        - จัดท าบอร์ดบุคลากร 
        - จัดท าบอร์ดวันเกิด 
       - จัดท าการ์ดวันเกิด 
       - จัดท าสารสนเทศงานบุคลากร 
        - จัดท าบัญชีลงเวลาข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
       - จัดท าสมุดบันทึกการอยู่เวรยามห 

      - จัดครูอยู่เวรยามรักษาการณ์/จัดท าเอกสารค าสั่งเวรยามห 
8.  การส่งเสริมพัฒนาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   -การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

-การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
-การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
-การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
-การออกจากราชการ 

9.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์    

10.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น /การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    - ด าเนินการเรื่องปรับวุฒิ/ปรับเงินเดือน 
    - ด าเนินการเรื่องเปลี่ยนชื่อ- สกุล/ ท าบัตรข้าราชการ 

- ด าเนินการเรื่องย้ายประจ าปี /การช่วยราชการ  
11.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือน าส่งประเมินวิทยฐานะ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ 
- ด าเนินการรายงานเกี่ยวกับวิทยฐานะ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

12.  การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อคุรุสดุดี/หนึ่งแสนครูดี/ครูดีในดวงใจ 
- ด าเนินการลงทะเบียนรางวัลครู/รางวัลนักเรียน เก็บเข้าแฟูม 
- จัดท าเกียรติบัตรครูที่ไม่มีวันลาติดต่อกันหนึ่งปีการศึกษา 

     - ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างขวัญและก าลังใจครู และมุฑิตาจิต 
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13.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    - สรรหาครูเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
14. การส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโดยการส่งฝึกอบรม 
15.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
- รายงานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 16. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   - ค่าใช้จ่ายการอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ/ไปราชการ 
     - ด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานการไปราชการ 
     - ด าเนินการลงทะเบียนการพัฒนาบุคลากร /ไปราชการ  

17.  จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์  ส านักงาน 
 
3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 

3.1  ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  

3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ใช้วิธีแจกแจงความถี่   
หาค่าเฉลี่ย  ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้    
(บุญชม ศรีสะอาด , 2545 ) 
  4.51-5.00      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3  ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง             
( Content  Analysis ) 
 3.4  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X  ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation  : SD ) 

3.5  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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4.  ข้ันตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝุายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียน 

กงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน

ระหว่างคณะผู้บริหาร  คณะครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าระดับชั้น  และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ขอความร่วมมือจากคณะครูในการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ  ได้รับความร่วมมือ
และสนับสนุนการท าโครงการเป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับ
การอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับคณะครูเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการ
เดินทาง )ถ้ามี) และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล  ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปี
การศึกษา 2564  โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนทุกคน  
มีผลการด าเนินการดังนี้ 
ที ่ เลขหนังสือ วัน/เดือน/ปี เรื่อง/กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 
1. ศธ.04344.01/222 5 พ.ค. 2564 ออกประกาศลูกจ้างประจ าการ  
2. ศธ.04344.01/243 14 พ.ค. 2564   ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจาก

มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
ครูวัชรินทร์ 

3. ศธ.04344.01/246 17 พ.ค. 2564   ขออนุญาติบุคคลากรเป็น
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรีสากล 

ครูกฤษณะ 

4. ศธ.04344.01/247 17 พ.ค. 2564   ขออนุญาติบุคคลากรเป็น
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรีสากล 

ครูกรกช 

5. ศธ.04344.01/257 25 พ.ค. 2564   การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่ง
ครู 

 

6. ศธ.04344.01/258 25 พ.ค. 2564   ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากเงิน
นอกงบประมาณ 

 

7. ศธ.04344.01/263 28 พ.ค. 2564   ส่งแบบสรุปการน าเข้าข้อมูล
อัตราก าลังพลห 
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ที ่ เลขหนังสือ วัน/เดือน/ปี เรื่อง/กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 
8. ศธ.04344.01/318 30 มิ.ย. 2564   ส ารวจข้อมูลอัตราก าลังปี 2564  
9. ศธ.04344.01/349 14 ก.ค. 2564   การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

และเหรียญจักรพรรค์มาลา ประจ าปี 
2565 

 

10. ศธ.04344.01/350 15 ก.ค. 2564   การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดย
ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 

 

11. ศธ.04344.01/417 23 ส.ค. 2564   การนับจ านวนและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ณ วันที่ 1 ก.ย. 2564 

 

12. ศธ.04344.01/422 20 ส.ค. 2564   ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
ประเมินผลปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
ในสถานศึกษา 

ศิริรัตน์ 

13. ศธ.04344.01/424 20 ส.ค. 2564   ส ารวจสอบรายชื่อข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่จะมีอายุครบ 60 ปี 
บริบูรณ์ 

 

14. ศธ.04344.01/428 30 ส.ค. 2564   ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ 

ติณณภัทร์ 

15. ศธ.04344.01/460 14 ก.ย. 2564   การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 

 

16. ศธ.04344.01/461 14 ก.ย 2564   การส ารวจข้อมูลครูตามมาตราฐาน
วิชาเอกท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีใน
สถานศึกษาเพ่ือวางแผนอัตราก าลัง
ครูในสถานศึกษา 10 ปี 

 

17. ศธ.04344.01/476 21 ก.ย 2564   การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ประจ าปีของพนักงานราชการ ใน
วันที่ 1 ต.ค. 2564 

 

18. ศธ.04344.01/489 28 ก.ย 2564   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานหลอม
รักกล. ถักทอสายใย ร่วมใจมุฑิตาจิต 

ครูยุพิน 

19. ศธ.04344.01/494 1 ต.ค 2564   ส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ ติณณภัทร์ 
20. ศธ.04344.01/520  8 ต.ค 2564   เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจ า  
21. ศธ.04344.01/532 20 ต.ค 2564   ส่งตัวข้าราชการครูต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
รองสุภาพ 

22. ศธ.04344.01/533 20 ต.ค 2564   ส่งตัวข้าราชการครูต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ที ่ เลขหนังสือ วัน/เดือน/ปี เรื่อง/กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 
23. ศธ.04344.01/535 20 ต.ค 2564   การตรวจสอบส ารวจข้อมูลตาม

มาตรฐานวิชาเอกและตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา 

 

24. ศธ.04344.01/538 25 ต.ค 2564   การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา 

 

25. ศธ.04344.01/539 25 ต.ค 2564   ขอเรื่องรับรองเพ่ือยื่นขอต่ออายุวีซ่า 
1 ปี และอายุใบอนุญาตท างาน 

 

26. ศธ.04344.01/545 27 ต.ค 2564   ต่อวีซ่าครูต่างชาติท างาน Imelda 
27. ศธ.04344.01/546 27 ต.ค 2564   ต่อวีซ่าท างาน Imelda 
28. ศธ.04344.01/547 28 ต.ค 2564   การท าสัญญาจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่

เลี้ยงเด็กพิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 

29. ศธ.04344.01/551 29 ต.ค 2564   การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA)ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

 

30. ศธ.04344.01/555 3 พ.ย 2564   รายงานวันลาของข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

 

31. ศธ.04344.01/559 5 พ.ย 2564   การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

32. ศธ.04344.01/614 2 ธ.ค 2564   ส่งแบบกรอกข้อมูลการอบรมห การ
ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาครู
ในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

 

33. ศธ.04344.01/620 7 ธ.ค 2564   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 

34. ศธ.04344.01/629 9 ธ.ค 2564   ยืนยันความต้องการครูตามสาขา
วิชาเอก 
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ที ่ เลขหนังสือ วัน/เดือน/ปี เรื่อง/กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 
35. ศธ.04344.01/637 14 ธ.ค 2564   การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครู

ช านาญการ 
ครูจารึก 

36. ศธ.04344.01/644 17 ธ.ค 2564   การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครู
ช านาญการ 

ครูจารึก 

37. ศธ.04344.01/017 11 ม.ค 2564   การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ว๙  
38. ศธ.04344.01/041 20 ม.ค 2565   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดการ

อบรมตามโครงการพัฒนา ผู้
ประกอบ วิชาชีพครูห ตาม
หลักเกณฑ์ ว๙ 

 

39. ศธ.04344.01/042 20 ม.ค 2565   เชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ตามโครงการพัฒนา ผู้ประกอบการ
วิชาชีพครูห 

 

40. ศธ.04344.01/043 20 ม.ค 2565   ขออนุมัติลงนามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดกิจกรรม ตาม
โครงการพัฒนาห 

 

41. ศธ.04344.01/056 25 ม.ค 2565   ส่งรายชื่อเพ่ิมการอบรม ว๙  
42. ศธ.04344.01/064 26 ม.ค 2565   หนังสือรับรองการจ้างขอวีซ่าไป

อังกฤษ 
 

43. ศธ.04344.01/067 27 ม.ค 2565   เปลี่ยนรูปแบบการอบรมการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูห 

 

44. ศธ.04344.01/111 11 ก.พ 2565   ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ
รับรองการท างานของครูชาวต่างชาติ 

 

45. ศธ.04344.01/128 17 ก.พ 2565   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัด
อบรมตามโครงการพัฒนา  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร 

 

46. ศธ.04344.01/132 17 ก.พ 2565   ขอต่ออายุใบอนุญาตท างานของครู
ชาวต่างชาติ 

 

47. ศธ.04344.01/133 17 ก.พ 2565   ยื่นขอต่ออายุวีซ่าท างาน 1ปี  
48. ศธ.04344.01/ ว134 17 ก.พ 2565   ส่งเกียรติบัตรการอบรมตามโครงการ

พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 

49. ศธ.04344.01/ 146 24 ก.พ 2565   การนับจ านวนและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ณ วันที่ 1 มี.ค. 2565 
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ที ่ เลขหนังสือ วัน/เดือน/ปี เรื่อง/กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 
50. ศธ.04344.01/ 147 25 ก.พ 2565   การท าสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ครั้งที่ 2) 

 

51. ศธ.04344.01/ 148 25 ก.พ 2565   การย้ายข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

 

52. ศธ.04344.01/ 193 17 มี.ค 2565   แบบกรอกข้อมูลการอบรมหสั่งแบบ
รายงานข้าราชการครูที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Leaning 

 

53. ศธ.04344.01/ 196 21 มี.ค 2565   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้รักษาการใน
ต าแหน่ง 

 

54. ศธ.04344.01/  
202 

25 มี.ค 2565   การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 

 

56  ทุกเดือน เช็คสถิติการลา  
57  ทุกวัน จัดเสนอใบลาปุวย  ลากิจ  ลาคลอด

ของคณะครู 
 

58  ทุกเดือน - จัดท าบอร์ดวันเกิด 
- จัดท าการ์ดวันเกิด 
- จัดท าสารสนเทศงานบุคลากร 
- จัดท าบัญชีลงเวลาข้าราชการครู/
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
- จัดท าสมุดบันทึกการอยู่เวรยามห 
- จัดครูอยู่เวรยามรักษาการณ์/ค าสั่ง
เวรยามห 

 

59  ทุกต้นเดือน ประชุมคณะครูประจ าเดือน  
60  24  มีนาคม 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop 

2/2564 
 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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จากการด าเนินงานข้างต้นท าให้เกิดผลดังนี้ 
1.  ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นอย่างน้อยปีละ  1 คน ในปีการศึกษา 

2564  มีครูได้รับการเลื่อนต าแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็นต าแหน่งครู  จ านวน  2 คน  คือ 
 1. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์   2.  นางสายลม  วังแผน 
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างน้อย 

ปีการศึกษาละ  3  คน  ในปีการศึกษา 2564  มีครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจ านวน 21  คน 
(รายละเอียดแนบท้ายภาคผนวก) 

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  80  ได้รับการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างน้อยปีการศึกษาละ  1  เรื่อง  ในปีการศึกษา  2564  ครูและบุคลากรได้รับ
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเข้าอบรมพัฒนาตามศักยภาพของตนเองทั้งใน
รูปแบบออนไลน์  และออนไซด์ 

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  80  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม สัมมนา  ประชุม  หรือไปราชการ 
 (รายละเอียดแนบท้าย) 

ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารกลุ่มงานบุคคล  โดยใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ พบว่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จาก
แบบสอบถาม โดยแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
 4.51 -  5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   มาก 
 2.51 -  3.50      หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 -  2.50      หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   พอใช้ 
 1.00 -  1.50 หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   ปรับปรุง 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1  แสดงความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในโครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

ข้อที่ รายการ ( X ) (S.D) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการวางแผน
อัตราก าลัง 

4.61 0.49 มากที่สุด 

2 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากร 

4.57 0.49 มากที่สุด 

3 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน 

4.50 0.63 มาก 
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ข้อที่ รายการ ( X ) (S.D) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

4 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4.57 0.49 มากที่สุด 

5 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการย้ายประจ าปี 4.54 0.57 มากที่สุด 
6 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการขอต่อ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
4.64 0.48 มากที่สุด 

7 ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพใน
ทุกกิจกรรม 

4.50 0.57 มาก 

8 ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูให้สูงขึ้น 

4.64 0.48 มากที่สุด 

9 ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู เช่น  
คุรุสดุดี/หนึ่งแสนครูดี/ครูดีในดวงใจ/ครูสอนดี/ครูที่ไม่มีวัน
ลา/การสร้างขวัญและก าลังใจครู  กิจกรรมมุฑิตาจิตครู
เกษียณ ครูย้าย  จัดบอร์ดวันเกิด  บัตรอวยพรวันเกิด 

4.61 0.49 มากที่สุด 

10 ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมอบรมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.57 0.49 มากที่สุด 

11 ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมอบรมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.54 0.50 มากที่สุด 

12 ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม สัมมนา  ประชุม  
หรือไปราชการ 

4.50 0.63 มาก 

13 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการนี้ 4.64 0.48 มากที่สุด 
   

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 94.23  มีความพึงพอใจ 
โดยเรียงล าดับความพอใจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ  ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูให้สูงขึ้น ( X = 4.64 , 
SD = 0.48 )  ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     
 ( X = 4.64 ,SD = 0.48 )  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการวางแผน
อัตราก าลัง ( X = 4.61 ,SD = 0.49 ) ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู เชน่ 
คุรุสดุดี/หนึ่งแสนครูดี/ครูดีในดวงใจ/ครูสอนดี/ครูที่ไม่มีวันลา/การสร้างขวัญและก าลังใจครู  
กิจกรรมมุฑติาจิตครูเกษียณ ครูย้าย  จัดบอร์ดวันเกิด  บัตรอวยพรวันเกิด( X = 4.61  ,SD = 0.49) 
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร( X = 4.57  ,SD = 0.49) 
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์( X = 4.57 
,SD = 0.49) ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมอบรมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ( X = 4.57  
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SD = 0.49) ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมอบรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ( X = 4.54 ,SD = 0.50 ) ความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน ( X = 4.50 ,SD = 0.63 ) ความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม สัมมนา  ประชุม  หรือไป
ราชการ ( X = 4.50 ,SD = 0.63 )  ตามล าดับ  และเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า บุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อโครงการนี้ในระดับมาก  ( X = 4.64  ,SD = 0.48)   
 
ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
  เมื่อคณะกรรมการฝุายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศท่ีได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 ผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการบริหารกลุ่มงานบุคคล  ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เปูาหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือวางแผนอัตราก าลัง ด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของโรงเรียน 
3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
4. เพ่ือส่งเสริม  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน  การจัดท าสื่อการสอน  
และการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 6. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 7. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะทีสู่งขึ้น 
เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 65 คน มีความพึงพอใจในการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  การย้าย การต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    

2. ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 65 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ศักยภาพในทุกกิจกรรม 

3. ข้าราชการครไูด้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นอย่างน้อยปีละ  1 คน  
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างน้อย 

ปีการศึกษาละ  1  คน 
5. ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 65 คน ได้รับการส่งเสริมมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างน้อยปีการศึกษาละ  1  เรื่อง 
6. ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 65 คน ได้รับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 

และจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1  เรื่อง 
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7. ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 65 คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ได้รับ
การอบรม สัมมนา  ประชุม  หรือไปราชการ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ มีความพึงพอใจร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  เครื่องมือที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความ
คิดเห็นคณะครูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้คณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา แต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารทั้งสิ้น ได้แก่   
 1. การบริหารจัดการด้านการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  การย้าย 
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในทุกกิจกรรม 
 3. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูให้สูงขึ้น 
 4. การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู เช่น  คุรุสดุดี/หนึ่งแสนครูดี/ครูดีในดวงใจ/ครูสอนดี/
ครูที่ไม่มีวันลา/การสร้างขวัญและก าลังใจครู  กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ ครูย้าย จัดบอร์ดวันเกิด  
บัตรอวยพรวันเกิด 
 5. การส่งเสริมอบรมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 6. การส่งเสริมอบรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 7. การส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม สัมมนา  
ประชุม  หรือไปราชการ 

สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564  ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
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ภาคผนวก 
โครงการ   
ค าสั่ง  
แผนขออนุมัติโครงการ        
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม  
เอกสารประกอบอื่นๆ 
ภาพกิจกรรม(10รูป) 
แบบแสดงความคิดเห็นของฝุายบริหาร 
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การประเมินครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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การบริหารงานบุคคล 
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การแสดงมุฑิตาจิตต้อนรับ รองผู้อ านวยการจิตจุฑา  สุขสมจิตร์  
เนื่องในโอกาสมาด ารงต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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งานแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
คุณครูวัชรินทร์  ม่วงเขียว ผู้ช่วยผู้อ านวยการและนายประจญ  พันธุ์พืข ลูกจ้างประจ า 
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การแสดงมุฑิตาจิต รองผู้อ านวยการสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์ 
เนื่องในโอกาสย้ายไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 
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การแสดงมุฑิตาจิตร  ต้อนรับคุณครูสุพจน์  เนียมพา   
จากโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม มาช่วยราชการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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การแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสต่างๆ 
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กิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารบุคคล 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน 
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การพัฒนาในเรื่องวิทยฐานะ 
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การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ว23/2565 
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ครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
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รางวัลครูพัฒนานวัตกรรม Active Learning  และครูดีศรีกงไกรลาศ 
 

 
 

รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนบรรยายธรรม  รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับจังหวัด 
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การพัฒนาบุคลากร 
ที ่ ชื่อเรื่อง จ านวนครู (คน) 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning  ส าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเหนือ ระยะต้นน้ า (PLC 12 ชั่วโมง)  
ระหว่างวันที่ 1-20 พฤษภาคม 2564  

44 

2 เป็น The trainer teacher กลางน้ า  ผู้มีเรื่องเล่าความส าเร็จ 
“นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน”  โครงการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active 
Learning  ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเหนือ ระยะกลางน้ า 
(PLC 18 ชั่วโมง)  16 สิงหาคม 2564 

42 

3 เป็น The Master  teacher ปลายน้ า  ผู้ถ่ายทอดกลวิธีการสอน 
ในรูปแบบ Active Learning  โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning  
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเหนือ ระยะปลายน้ า 
(PLC 20 ชั่วโมง)  20 กันยายน 2564 

14 

4 การอบรมออนไลน์ การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อขอมี 
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 9  (ว PA)  ระยะเวลาอบรม 7 ชั่วโมง 
วันที่ 29 มกราคม 2565 

26 

5 การอบรมออนไลน์  หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ โดยสถาบันไอเวิร์ล อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 3 ชั่วโมง  วันที่ 11  มีนาคม 2565 

47 

6 การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(Data scientists) รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2564 
จ านวน  20  ชั่วโมง 

5 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ
และวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สังกัด สพฐ. จังหวัดสุโขทัย  ครั้งที่ 2/2564  เครือข่ายโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

6 
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เกียรติบัตรรางวัลครูที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564 
ที ่ ชื่อเรื่อง รายช่ือครูผู้ได้รับรางวัล 
1 เป็น The Master  teacher ปลายน้ า          

ผู้ถ่ายทอดกลวิธีการสอน ในรูปแบบ Active 
Learning  ระดับยอดเยี่ยม โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning  
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นางสายทอง  หลากจิตร 

2 เป็น The Master  teacher ปลายน้ า          
ผู้ถ่ายทอดกลวิธีการสอน ในรูปแบบ Active 
Learning  ระดับดี   โครงการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย
รูปแบบ Active Learning  ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นางสิราวรรณ  ศรีม่วง 
นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกุล 
นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง 

3 เป็น The Master  teacher ปลายน้ า          
ผู้ถ่ายทอดกลวิธีการสอน ในรูปแบบ Active 
Learning  ระดับชมเชย   โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning  
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง 
นางอรสา  ศรีสันต์ 
นางสุภาวดี  นวลจีน 
นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง 

4 รางวัลครูดีศรีกงไกรลาศ  เนื่องในกิจกรรม   
วันครู  ประจ าปี 2565 

นายสุทน  ทับจาก 
นางสมพร  สินสมุทร 
นางจริญ  สระชุ่ม 
นายจีระศักดิ์  พวงขจร 
นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี 
นางมะลิวัลย์  ทองอิน 
นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ 
นายติณณภัทร์  นาคม 
นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง 

5 ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด
สุโขทัย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ.2564 

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 



62 
 

 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง รายช่ือครูผู้ได้รับรางวัล 
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2  การประกวดเพลงยุวชนประกันภัย  
ระดับจังหวัด 

นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์ 
นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร 
นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง 

7 ครูผู้สอนบรรยายธรรม นักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดัน 2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  
4-6  ในการประกวดบรรยายธรรม  ประจ าปี 
2565  จังหวัดสุโขทัย  จากส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 

8 รางวัลชนะเลิศการประกวดกระเช้าของดีเมือง
ลับแล  งานลานวัฒนธรรม 8 วิถี พิพิธภัณฑ์
ของดีเมืองลับแล  ประจ าปี 2564 

นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด 
นายวีระ  แก้วเขียว 

 


