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 รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การกับการด าเนินงานของโครงการรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพการด าเนินงานที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงานการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับ
การวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ให้มี
คุณภาพสามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
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1 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 
 

๑.  ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.  แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
๓.  สนองกลยุทธ์   ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 6 
     จุดเน้น สพม.ตรัง กระบี่ ข้อ 2 
     มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์ 

นางกรีลาวรรณ เบญจกุล   
นายอุดมชัย ไพศรี  
นางสาวนวรัตน์ ทองประดับ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ เหมือนเนียม 

กลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.๑ ผลผลิต 
 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้เป็นไปตามหลัก
คิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
๕.๒ ผลลัพธ์  
 ครผูู้สอนที่เป็นข้าราชการครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ มีความรู้ความสามารถและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และได้รับการ
ส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายด้านปริมาณ 
  ครูและบุคลากร 48 คน  
     ๖.๒ เป้าหมายด้านคุณภาพ 
   ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และได้รับการส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1. กิจกรรมสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
                -อบรมภายใน 
       -อบรมกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
       ตัวชี้วัดความส าเร็จ ครูผูส้อนทุกคนได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทั้งภายในและ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 



 
2. กิจกรรมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ครูผู้สอนทุกคนได้รับการสนับสนุนให้จัดท าแผนพัฒนาตนเองและได้เข้ารับการ
พัฒนาตนเอง (ID PLAN) 

3. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

4. กิจกรรมส่งเสริมให้มีวิทยฐานะ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้าราชการครูทุกคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะได้รับการ
สนับสนุนให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

5. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนในการศึกษาดูงาน 

6. กิจกรรมสวัสดิการสร้างขวัญก าลังใจ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ครูและบุคลากรทุกคนได้รับสวัสดิการสร้างขวัญจัดเลี้ยงและมอบช่อดอกไม้ใน
โอกาสย้าย/เกษียณ ได้รับของขวัญเนื่องในวันเกิด โรงเรียนวางพวงหรีดและท าบุญงานศพกรณี
บุคลากรและบุคคลในครอบครัวของบุคลากรเสียชีวิต  จัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสปีใหม่ ปิดกล่องชอล์ค 
มอบของขวัญให้บุตร ธิดาของครุและบุคลากรที่คลอด 

2 
๘.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 6  กิจกรรม 
ดังนี้ 
 -กิจกรรมสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
 -อบรมภายในโรงเรียน 
 -อบรมกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
 -กิจกรรมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 

-กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
-กิจกรรมส่งเสริมให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-กิจกรรมสวัสดิการสร้างขวัญก าลังใจ 
 

ขั้นตอนการการจัดกิจกรรม 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 

ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยศึกษาจากระเบียบต่างๆ และกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการไปราชการ การอบรมของข้าราชการครู ส ารวจความต้องการเรื่องที่จะอบรมพัฒนาของ
ข้าราชการครูและครูผู้สอน วางแผนกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
วิเคราะห์การสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร สรุปผลการวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการอบรม 
พัฒนา ความต้องการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์และวิเคราะห์ความจ าเป็น ความคุ้มค่า และจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 



 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

ชี้แจงกรอบการพัฒนาข้าราชการครูและครูผู้สอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ
งาน ด าเนินกิจกรรม 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประชุมรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนารายงานสรุปเป็นรูปเล่ม และผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง
รวบรวมเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 

4. ขั้นปรับปรุง (Action) 
ประชุมเพ่ือแก้ไขการปฏิบัติงานของฝ่ายให้ดียิ่งขึ้น สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
การด าเนนิงานโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล   ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ คือ - 

๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ  
       ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1. กิจกรรมสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
                -อบรมภายใน 
       -อบรมกับหน่วยงานภายนอก
โรงเรียน 
 

ครูผู้สอนทุกคนได้รับการสนับสนุน
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาทั้งภายใน
และร่วมกับหน่วยงานภายนอก
โรงเรียน  

-อบรมภายใน – 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-
19 

อบรมกบัหนว่ยงาน
ภายนอกบรรลตุาม
วตัถปุระสงค์ร้อยละ 100 

2.กิจกรรมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองและได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
(ID PLAN) 

 

ครูผู้สอนทุกคนได้รับการสนับสนุน
ให้จัดท าแผนพัฒนาตนเองและได้
เข้ารับการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 100 

3.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
 

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 100 

 



       
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

4.กิจกรรมส่งเสริมให้มีวิทยฐานะ 
 

ข้าราชการครูทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ
ได้รับการสนับสนุนให้มี หรือเลื่อน
วิทยฐานะ 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 100 

5.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
สนับสนุนในการศึกษาดูงาน 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 100 

6.กิจกรรมสวัสดิการสร้างขวัญก าลังใจ 
 

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับ
สวัสดิการสร้างขวัญจัดเลี้ยงและ
มอบช่อดอกไม้ในโอกาสย้าย/
เกษียณ ได้รับของขวัญเนื่องในวัน
เกิด โรงเรียนวางพวงหรีดและ
ท าบุญงานศพกรณีบุคลากรและ
บุคคลในครอบครัวของบุคลากร
เสียชีวิต  จัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสปี
ใหม่ ปิดกล่องชอล์ค มอบของขวัญ
ให้บุตร ธิดาของครุและบุคลากรที่
คลอด 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 100 

 
  ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   95 
      อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  91 – 100 หมายถึง ระดับ ดีเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย  81 – 90 หมายถึง ระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  71 – 80   หมายถึง ระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ย  60 – 70 หมายถึง ระดับ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย  ต่ ากว่า 60  หมายถึง ระดับ ปรับปรุง 
 
 



4 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 
(  ) เงินระดมทรัพยากร 
() เงินรายได้สถานศึกษา  50,000 บาท 
(  ) เงินอ่ืนๆ เงินรายหัว   50,000 บาท 
       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 100,000  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป     75,120 บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ     24,880  บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล     มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
จุดเด่นของโครงการ 
เป็นโครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้านในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 จุดควรพัฒนาของโครงการ 

- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

- 

                                                                                               
                   ลงชื่อ................................................................. 
                    (นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล) 
                       ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
หลักฐานอื่นๆ ประกอบการรายงานผล  (ตามที่ปรากฎในสารบัญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖4  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

นางกรีลาวรรณ เบญจกลุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

 



 



ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
 ทราบ/ขอขอบคุณ เป็นโครงการที่ดีควรพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและเพ่ือจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 

      ลงชื่อ           
                                                          (นางสาวขนิษฐา   อ านักมณี) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพการ
ด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ให้มีคุณภาพสามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับ
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสร้างความ
เชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 

         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            11 พฤศจิกายน 2564 
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1 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
 
๑.  ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
๒.  แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
3.  สนองกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3  จุดเน้น สพม.ตรัง-กระบี่ ข้อ 3 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ขอ้ 2 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     ชื่อผู้รับผิดชอบ     นางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์  นางกรีลาวรรณ เบญจกุล    

  นายอุดมชัย  ไพศรี  นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชา    
  นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร 

๕.  วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ ผลผลิต 
 (1) เพ่ือพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 (2) เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๕.๒ ผลลัพธ์  
           (1) ระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 
           (2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายด้านปริมาณ 
  (1) งานจ านวน 6 งานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการพัฒนางาน/ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
     ๖.๒ เป้าหมายด้านคุณภาพ 
  กลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการน าไปใช้ 
๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  การบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนาระบบงาน การบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการน าไปใช้อยู่ในระดับ ดี 
 1. กิจกรรมจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     -คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับ ดี  
 2. กิจกรรมจัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     -สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับ ดี 
 3. กิจกรรมจัดท าท าเนียบบุคลากร 
     -จัดท าท าเนียบบุคลากร มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับดี 
 
 
 



๘.  การด าเนินงาน  
 ขั้นตอนด าเนินการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์และจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนา

ระบบงานประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษาและสรุปผลวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาของโรงเรียน 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.4 เตรียมการด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 กิจกรรมจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.2 กิจกรรมจัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.3 กิจกรรมท าท าเนียบบุคลากร 

           3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
      3.1 ประชุมรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
      3.2 นิเทศติดตามประเมินผล บริการและอ านวยความสะดวก 
      3.3 ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขทันเวลา 
 4. ขั้นปรับปรุง (Action) 
      4.1 ประชุมปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมต่างๆ 
      4.2 จัดท าสรุปผลกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
      4.3 น าผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ มาท าวิจัยระบบเพ่ือพัฒนางานในครั้งต่อไป 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล   ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้  - 
๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ  
       ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนิน 
1. กิจกรรมจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

-คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลอยู่ในระดับ ดี 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลอยู่ในระดับ ดี 

2. กิจกรรมจัดท าสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
  

    -สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
บุคคลอยู่ในระดับ ดี 
 

สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
อยู่ในระดับ ดี 

3. กิจกรรมจัดท าท าเนียบบุคลากร 
     -จัดท าท าเนียบบุคลากร 
มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับดี 

    -จัดท าท าเนียบบุคลากร มี
ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับดี 
 

ท าเนียบบุคลากร มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับดี 
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 ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
 1. ระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีเป็นระบบ งานมีประสิทธิภาพ 
 2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
๑๑.  งบประมาณ - 
        
๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล     มีข้อค้นพบ 
ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
จุดเด่นของโครงการ ระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 
- 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
- 
 
 

                                                                                    
                   ลงชื่อ................................................................. 
                                                                                      (นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล) 
                                                                                                 ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรมการสนับสนุนเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
ปีงบประมาณ 2564 

  

 

 



กิจกรรมสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมส่งเสริมให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

         

           

                                                                      



กิจกรรมศกึษาดูงานและเขียนแผนปฏิบัติการปี 2564 

ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ จงัหวัดกระบี่         
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ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ ์
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โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่



 



ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
 
 ทราบ/ขอขอบคุณที่ช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพ่ือให้ครูผู้สอนมีเพียงพอ ผู้เรียนมีคุณภาพ 
 
 

      ลงชื่อ           
                                                          (นางสาวขนิษฐา   อ านักมณี) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การกับการด าเนินงานของโครงการรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพการด าเนินงานที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงานการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับ
การวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ให้มี
คุณภาพสามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 

         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                11 พฤศจิกายน 2564 
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1 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 
 

๑.  ชื่อโครงการ   สนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษา 
๒.  แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
๓.  สนองกลยุทธ์   ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 6 
     จุดเน้น สพม.ตรัง กระบี่ ข้อ 3 
     มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์ 

นางกรีลาวรรณ เบญจกุล   
นายอุดมชัย ไพศรี  
นางสาวนวรัตน์ ทองประดับ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ เหมือนเนียม 

กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
๕.  วัตถุประสงค์ 
๕.๑ ผลผลิต 
 1. เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
 2. เพื่อให้มีคู่มือระบบการบริหารงานบุคคล และจัดท าประวัติข้อมูลของบุคลากรทุกคนครบถ้วนสมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน 
๕.๒ ผลลัพธ์  
 ระบบการบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ บุคลากรเพียงพอ 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายด้านปริมาณ 
 1. ให้มีครูอัตราจ้าง 6 คน ครูเจ้าของภาษา 1 คน แม่บ้าน 2 คน และยามรักษาความปลอดภัย 1 คน 
นักการภารโรง 1 คน 
   2. จัดท าข้อมูลประวัติบุคลากรทุกคน 
    6.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 
  สรรหา/คัดเลือกบุคลากรตรงกับความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและเพียงพอ 
๗.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 โครงการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษา 
       ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

-ระดับของระบบการบริหารงานบุคคลมีการจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ และมี 
ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี 
  -ระดับของระบบการบริหารงานบุคคลมีการจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและมีผล
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี 



๘.  การด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการการจัดกิจกรรม 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 

2. ศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ขอบข่ายข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยศึกษา 
จากระเบียบต่างๆ จ านวนนักเรียน จ านวนครู แนวโน้มครูที่จะย้ายออก ครูที่จะเกษียณ และขอบข่ายของโรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ที่ผ่านมา สรุปผลการวิเคราะห์ 

3. จ านวนความต้องการครูของแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อให้เพียงพอและมีความรู้ความสามารถตรงกับวุฒิ 
การศึกษา 

4. ส ารวจภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

     1. ครูอัตราจ้างเดิมและบุคลากร หากผ่านการประเมิน โรงเรียนจะขออนุมัติความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา และส่งผลไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง กระบี่ รอผลการอนุมัติ เมื่อได้รับผลการ
อนุมัติจะท าสัญญาจ้างของปีงบประมาณถัดไป 

     2. กรณีจัดจ้างครูอัตราจ้างหรือบุคลากรรายใหม่ ขออนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เมื่อได้รับผลการอนุมัติจะด าเนินการประกาศ 
สอบคัดเลือก ท าสัญญาจ้าง 

1. ปฐมนิเทศครูอัตราจ้างและบุคลากร มอบหมายงานตามค าสั่ง นิเทศการสอน/การปฏิบัติงาน 
2. ขึ้นทะเบียนผู้เอาประกันตนกับส านักงานประกันสังคม ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง

ครั้งไป 
3. ขัน้ตรวจสอบ (Check) 

-ติดตามประเมินผล 
-ให้ข้อเสนอแสะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขทันเวลา 

4. ขั้นปรับปรุง (Action) 
-ประชุมเพ่ือน าผลการนิเทศ ผลการประเมินการปฏิบัติงานแก้ไขการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างและ
บุคลากร 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
การด าเนินงานโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล   ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ คือ – 
 
 

 



๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ  
       ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลกาด าเนิน 

-ระดับของระบบการบริหารงานบุคคลมีการจัด
จ้างบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ และมี
ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี 

-จัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เพียงพอ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และมีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ร้อยละ 
100 

-ระบบการบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ บุคลากร
เพียงพอ อยู่ในระดับดี  

การปฏิบัติงานเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรเพียงพอ อยู่ใน
ระดับดี 

บรรลุตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 100 

       
  ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
           ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ 1,613,117 บาท 
(  ) เงินระดมทรัพยากร 
() เงินรายได้สถานศึกษา    666,017 บาท 
(  ) เงินอ่ืนๆ เงินรายหัว     947,100  บาท 
       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,613,117 บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  1,613,117 บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  -                บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
จุดเด่นของโครงการ  
          เป็นโครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้านในกลุ่มบริหารงานบุคคล มีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และ
มีครูสอนภาษาจีน ท าให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ทะเบียนประวัติของบุคคลรายบุคคลเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง  
จุดควรพัฒนาของโครงการ 

- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

- 
                   ลงชื่อ................................................................. 
                    (นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล) 
                       ผู้รายงาน                                                                                                                        


