รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนปล้องวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖
รายงานผลการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนปล้องวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
******************

การจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนปล้องวิทยาคม โดยการดาเนินการตามภารกิจของกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
ด้านที่ ๑ การวางแผนกาลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน
๑.๑ จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู
ครู
ครูช่วยราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
ลูกจ้างประจา
นักการภารโรง
แม่บ้าน

ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
-

รวม
ตาแหน่ง ตาแหน่ง
ที่มีคน
ว่าง
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๓
๑
๒
๒
-

รวม

หมายเหตุ

-

๑.๒ จานวนนักเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ลาดับที่

ระดับ

๑
๒
๓

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔
๕

รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

จานวน (คน)
๙๗
๑๐๗
๑๐๘
๓๑๒
๗๕
๗๔

หมายเหตุ

๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๕๗
๒๐๖
๕๑๙

รวม
รวมทั้งสิ้น

๑.๓ การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
รายละเอียด

จานวน
ครั้ง

ราย

๑.๑ การย้ายผู้บริหาร

-

-

๑.๒ การย้ายสายผู้สอน

๑

๑

๑. การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย

๑.๔ จานวนบุคลากรที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวนบุคลากร

หมายเหตุ

แยกตามแหล่งงบประมาณ
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

รวม
(คน)

เงิน
เงินนอก เงินบารุง
งบประมาณ งบประมาณ การศึกษา
(คน)

(คน)

(คน)

๑

ครูอัตราจ้าง

๓

๑

-

-

-

๒

เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน

๓

-

-

๓

-

๓

นักการภารโรง

๒

-

-

๒

-

๔

แม่บ้าน

๒

-

-

๒

-

๕

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

-

-

๑.๕. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับที่
๑.

๒.

๓.

รายละเอียด

ราย

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
- ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจา
- ครั้งที่ ๑ (๑เมษายน ๒๕๖๒)
- ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

๓๒
๑
๑

ด้านที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
๒.๑ การให้มีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด
การให้มีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ

จานวน
ราย

๑. ครูชานาญการ

-

๒. ครูชานาญการพิเศษ

๓

๓. ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

-

๒.๒ การเข้ารับการอบรมของบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่
๑

คาสั่งที่
๒๕/๑/
๑๙๖๒

วันที่

๗/๒/๑๙๖๒

๑๖-๑๗/๐๒/
นายไกร ธรรมากาศ
๖๒

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้นาเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนในยุคไทย
แลลยด์ ๔.๐

โรงแรมทีคการ์
เด้น สปารีสอร์ท
เชียงราย

๒๘/๒/๑๙๖๒ นายพงษ์ชัย ณ น่าน

เข้าร่วมกิจกรรมณรงค์ให้ความรู้
การเลือกตั้ง สส ตามโครงการผลิต
สื่อและการจักกิจกรรมณรงค์ให้
ความรู้การเลือกตั้ง สส

จังหวัดนครพนม

๔
๒๑/๒/
๑๙๖๒

สถานที่

เข้าร่วมประชุมเสริมสร้าง
นายไกร ธรรมากาศ
อุดมการณ์ความรักชาติเพื่อนาไป โรงแรมแกรนด์
นาย กรกมล บุญทรง
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ รูม เชียงราย
นางสาว พรรษา จาเริญ
และหน้าที่พลเมือง

๓
๒๙/๑/
๑๙๖๒

เรื่อง

๒๗/๑/๑๙๖๒ นาง มาลี มนาคม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารมน โรงแรมแกรนด์
นางสาว สมจิตร ปัญญาดี เทศและการสื่อสารสาหรับกิจกรรม รูม เชียงราย
การคิดเชิงคานวณในนการ
แก้ปัญหาสู่การพัฒนานวัตกรรม
ด้วย coding"

๒
๒๙/๑/
๑๙๖๒

ผู้เข้าอบรม

๕

๒๘/๒/
๑๙๖๒

๓/๓/๑๙๖๒

อบรมหลักสูตร"บุคคลิกภาพในงาน
นายสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย
โรงแรมแกรนด์
ราชการ ศิลปะการวางตนของ
นางสาวยุเรศ พรหมมิทร์
รูม เชียงราย
คนทางานและการจักพิธีการ"

๖

เข้าร่วมประชุมรับฟังคาชี้แจ้งเพื่อซักซ้อม
เกี่ยววกับหลักเกฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
และจัดทาบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติ สพม. ๓๖
ราชการระหว่างผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

๑๑/๒/
๑๙๖๒

๑๒/๓/๑๙๖๒

นายไกร ธรรมากาศ

๗

๑๑/๓/
๑๙๖๒

๑๘/๓/๑๙๖๒

นาง มาลี มนาคม
อบบรมเพื่อใช้งานระบบ ·digital
โรงแรมบ้านดู่
นางสาวกชพร สายกษิรา administration(ระบบ e-school)) รีสอร์ท เชียงราย

ที่

คาสั่งที่

วันที่

ผู้เข้าอบรม

เรื่อง

สถานที่

หลักสูตรผู้ดูแลระบบ ระบบการ
วัดผล ·(scg)และสารสนเทส(dmc
๘

นางสาวรักษ์สิวันต์ มณีมูล

๑๑/๓/๖๒ ๑๙/๓/๖๒
๙
๑๑/๓/๖๒ ๒๐/๓/๖๒

๑๐

๑๑/๓/
๑๙๖๒

๑๘/๓/๖๒ ๒๓/๓/๖๒

๒๑/๓/๖๒

อบบรมเพื่อใช้งานระบบ ·digital
administration(ระบบ e-school)
นายไกร ธรรมากาศ
นางสาวอัญจนา หมอกเหมย หลักสูตร·ระบบงานพัสดุ ระบบงาน โรงแรมบ้านดู่
นางวิมล กาบแก้ว
การเงินและระบบดูแลช่วยเหลือ
รีสอร์ท เชียงราย
นางสาวสมใจ หาญอาษา นักเรียนและระบบพฤติกรรม
นักเรียน

นายวิรุจน์ เมืองมูล
๒๖-๒๗/๐๓/
นางศรีรุด ใจวัง
๖๒
นางนิตยา วงศ์กาไสย

๑๑

๑๒

นางมณัสริญ ศรีภัคสันต์
นางสาวปรีฎา วุฒินุช

อบบรมเพื่อใช้งานระบบ ·digital
administration(ระบบ e-school) โรงแรมบ้านดู่
หลักสูตรงานสารบรรณระบบงาน รีสอร์ท เชียงราย
บุคคล และระบบงานแผนงาน

·อบรมหลักสูตรเพศวิถีและทักษะ
ชีวิตแก่บุคลากรทางการศึกษา

นายสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
นายเอกรินทร์ จันทร์แก้ว
แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ
นางกชพร สายษิรา
·active learning
นางสาวพรรษา จาเริญ

๒๕-๒๗/๐๓/
คณะครู รร.ปล้อง
๖๒

อบรมโครงการ·(gender lens for
teacher)

โรงแรม
แกรนด์รูม
เชียงราย
ห้องประชุม
พู่ระหง อาคาร
e-park(msquare)
เชียงราย
อาเภอเทิงเทิง
เชียงราย

๑๓

๑๔
ที่
๑๕
๑๖

นางมณัสริญ ศรีภัคสันต์
๒๖-๒๙/๐๓/
นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์
๒๑/๓/๖๒
๖๒
นางสาวพรรษา จาเริญ
๒๒/๓/๖๒ ๒๕/๓/๑๙๖๒ นางนิตยา วงศ์กาไสย
คาสั่งที่

วันที่

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เรื่อง

สพม.๓๖
สถานที่

อบรม อย.น้อย สงต่อให้ความรู้สู่
เด็กไทนห่างไกลโรค ·NCSs

โรงแรมเวียง
อินทร์ เชียงราย

๒๓-๒๔/๐๔/
·๔/๐๔/๖๒
นายไกร ธรรมากาศ
๖๒

อบรมเชิงปฎิบัติการจากมืออาชีพสู่
การเป็นครูยุคใหม่·(PIM Tran the
traniner program)

โรงแรมเชียงใหม่
ออร์คิด

·๔/๐๔/๖๒ ๒๓/๔/๖๒

อบรมการวาดภาพทาง
นางเมธินี กาญจนสมจิตต์
พฤกษศาสตร์ โดยมรวัตถุประสงค์
นางกาญจนา จิตถานากช
เพื่อสนองพระราชดาริฯโครงการ
พร สายกษิรา
อพ.สธ.

มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

นางพรเพ็ญ ใจแปง
๒๗-๒๘/๐๔/
อบรม โครงการให้ความรู้ทางการ
นางสาวอัญจนา หมอกเหมย
๒๒/๔/๖๒
๖๒
เงิน ·(;financial literacy)
นางอภิญญา จองรัตน์

รร.โพธิ์วดง
รีสอร์ท แอรด์ส
ปา อ.เมือง จ.ชร

นางมาลี มนาคม
นางกชพร สายกษิรา

อบรบครูด้วยระบบทางไกลสะเต็ม
ศึกษาสาหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ ห้องโสตทัศน
ศึกษาโรงเรียน
แม่จันวิทยาคม
อ.แม่จัน จ.ชร

๑๗-๒๐/๐๕/ นางมาลี มนาคม
๑๕/๕/๖๒
๖๒
นางกชพร สายกษิรา

อบรบครูด้วยระบบทางไกลสะเต็ม
ศึกษาสาหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม จังหวัด
เชียงราย

เข้าร่วมเชิงปฎิบัติการโครงการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน
ทุจริตพัฒนาและยกระดับผลการ
ประเมินคุรธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน

โรงแรมเวียง
อินทร์ ริเวอร์
ไซต์ รีสอร์ท
เชียงราย

๑๙
๓/๕/๖๒
๒๐

อบรมเทคนิคการสอนสาหรับนักเรียนที่

รชฎ.ลาปาง

๒๒/๓/๖๒ ๒๘๒๐๓/๖๒ นางสุพรรณี พรมมา

๑๗

๑๘

ผู้เข้าอบรม

อบรมพัฒนาก่อนแต่งตัง้ ให้มมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ

๑๔/๕/๖๒

๒๑
๑/๖/๖๒

๓/๖/๑๙๖๒

นายไกร ธรรมากาศ
นายอดุลย์ คาพลอย

ที่

คาสั่งที่

วันที่

ผู้เข้าอบรม

๒๒
·๐๕/๐๖/
๖๒

เรื่อง

นายอดุลย์ คาพลอย

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
โรงแรมเวียง
การดาเนินงานการป้องกันและแก้ไข
อินทร์ เชียงราย
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง โดยภาคี
เครือข่ายอาเภอ

๑๑/๖/๑๙๖๒ นายไกร ธรรมากาศ

โรงเรียน
บุญวาทย์
วิทยาลัย จังหวัด
ลาปาง

๘-๙/๐๖/๖๒

๒๓
๙/๖/๖๒
๒๔
๑๐/๖/
๑๙๖๒

๒๐-๒๑/๐๖/
๖๒

นางวิมล กาบแก้ว
นางสาวสินิทรา
ปรียาภัสกุล

๒๕
๓๐/๖/
๑๙๖๒
๒๖

·๐๑/๐๘/
๖๒

๒๗

๐๗/๐๘/
๖๒

ที่

คาสั่งที่

สถานที่

๒-๔/๐๘/๖๒

๒-๔/๐๘/๖๒

๑๖-๑๘/๐๘/
๖๒
วันที่

นางสาวยุเรศ พรหมมิ
นทร์

เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เขตสุจริต

ณ หอประชุม E
๔-A๔๑๘ ชั้น ๕
อาคารพลเอก
อบรมต่อยอดโครงการภาษาอังกฤษ
สาเภา ชูศรี(E·๔)
สาหรับมัคคุเทศก์น้อย
มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย
อบรมภาษาต่างประเทศและพิธีการ
ด้านต่างประเทศ (หลักสูตร)
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

โรงแรมศิลามณี
รีสอร์ท แอนด์
สปา อาเภอแม่
สาย จังหวัด
เชียงราย

นายอดุลย์ คาพลอย

อบรมเรื่อง การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาการรังแกกันใน
สถานศึกษา

สพม.๓๖

นางสาวสินิทธา
ปรียาภัสกุล

อบรมภาษาต่างประเทสและพิธีการ
ด้านต่างประเทศ(หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนและอังกฤษ

โรงแรมศิลามณี
รีสอร์ท แอนด์
สปา
จังหวัดเชียงราย

เรื่อง

สถานที่

ผู้เข้าอบรม

๒๐-๒๒/๐๘/
๒๘ ๑๖/๘/๖๒
๖๒

๒๙

๒๑/๑๑/
๖๒

๒๗/๑๑/๖๒

นายอนันท์ อวรรณา

อบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงแรมสีหราช
อาสา กกต. เพื่อพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ์
ประชาธิปไตย

นาย วิรุจน์ เมืองมูล

อบรม โครงการยกระดับพัฒนา
ท้องถิ่นไทย ๔.๗ หลักสูตร：การ
บริหารจัดการสถานศึกษาและชั้น
โรงแรม
เรียนในยุคดิจิทัลโดยช้แพลตฟอร์ม
เชียงใหม่ออร์คิด
เป็นฐาน(plattform -based
management:PBM)เพื่อยกระดับคุ จังหวัดเชียงใหม่
รภาพการศึกษาและพัฒนักษะการเร
รียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๓ โครงการและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โรงเรียนปล้องวิทยาคม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คานา
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ตามเป้าประสงค์
และนโยบายของโรงเรียนปล้องวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ซึ่งดาเนินการโดยมุ่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

การเรียนการสอนของครู รวมถึงการพัฒนาสื่อและแหล่ง เรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ นับเป็นโครงการที่ มี
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูและโรงเรียน กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากครูทุกท่าน และนักเรียนเป็นอย่างดี
กิจกรรม/โครงการนี้ดาเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และเสร็จสิ้น
การดาเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ คณะผู้รับผิดชอบจึง จัดทารายงานผลการดาเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
และสถานศึกษาเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนางานต่อไป
มณัสริญ ศรีภัคสันต์

สารบัญ
เรื่อง

หน้า
คานา

ก

สารบัญ

ข

หลักการและเหตุผล

๑

วัตถุประสงค์

๑

เป้าหมาย

๑

วิธีดาเนินงาน

๒

งบประมาณ

๒

สรุปผลการดาเนินงาน

๓

- ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
- ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด
- ผลในภาพรวม
ภาคผนวก

- รูปภาพ
- แบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงาน / โครงการ

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นจะเน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่ง เสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนในวิธีต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูร ณ์
แข็งแรง และขวัญกาลังใจที่ดีด้วย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตามหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชี พชั้นสูง และเพื่อเป็นการ
รองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้โรงเรียนปล้องวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวัง
ของการจัดการศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้เล็ง เห็นถึงความสาคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ใน
สถานศึกษานั้นจาเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการ
เปิดมุมมอง และโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้นามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World
Class Standard School)
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบริบทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor) : EEC กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปล้องวิทยาคม
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ แนวคิดใหม่ๆและกระตุ้นวิธีการทางานให้กับคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนปล้องวิทยาคม
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
๓.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๕๐ คน
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล
๓.๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์และแนวคิดใหม่ที่สามารถนามาพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น

๔. ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๔.๑ ขั้นตอนเตรียมการ
-ประชุมวางแผนการ

มิถุนายน

- ฝ่ายบริหาร/กลุ่มงาน
นโยบายและแผน

กรกฎาคม- กันยายน

- กลุ่มงานนโยบายและแผน

กันยายน

- กลุ่มงานนโยบายและแผน

๔.๒ ขั้นตอนดาเนินการ
- จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
- ประชุ ม ชี้ แ จงกั บ คณะครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานกับหน่วยงานและสถานที่จะไปศึกษา
งาน

ดู

- จัดหาพาหนะรถยนต์และสถานที่พัก
- ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
๔.๓ ขั้นตอนติดตาม
- การสอบถาม
- การประเมินผลและรายงานผล

๕. งบประมาณ
จากเงินอุดหนุนรายหัว
ได้รับอนุมัติ ๒๗๕,๐๐๐ บาท ใช้ไป .……๒๗๕,๐๐๐………… บาท

คงเหลือ ……๐………… บาท

๖. การประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน

๖.๑ ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม

สภาพความสาเร็จ
บรรลุ

ผลการดาเนินงาน

ไม่บรรลุ

๑

เพื่อเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class
Standard School)



ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียน
การสอนสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล

๒

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบริบทการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor) : EEC
กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปล้อง
วิทยาคม



ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเอง แล้วนาความรู้มา
พัฒนากระบวนการทางาน
และการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ

๓

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ แนวคิด
ใหม่ๆและกระตุ้นวิธีการทางานให้กับ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนปล้องวิทยาคม



ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนปล้อง
วิทยาคมได้นาประสบการณ์
และแนวคิดใหม่ๆมาใช้เพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนปล้อง
วิทยาคมสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล

๖.๒ ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด
ที่
๑.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ด้านปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน ๕๐ คน

๒.

สภาพความสาเร็จ

ด้านคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ที่สามารถ
นามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น

ผลการดาเนินงาน
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนปล้อง
วิทยาคม ได้รับการพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดูงานคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเอง แล้วนาความรู้มา
พัฒนากระบวนการทางาน
และการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนปล้อง
วิทยาคมได้นาประสบการณ์
และแนวคิดใหม่ๆมาใช้เพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนปล้อง
วิทยาคมสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล







๖.๓ ผลการดาเนินงานในภาพรวม
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
๗. ปัญหา/อุปสรรค

( ) มี

( ) บรรลุ

( ) ไม่บรรลุ

(  ) ไม่มี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๘. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ
๘.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
๘.๒ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
๘.๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

( ) มี

( ) ไม่มี
ลงชื่อ
(นางมณัสริญ ศรีภัคสันต์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

สรุปผลความพึงพอใจในการดาเนินงานของกิจกรรม/โครงการ
ชื่อ กิจกรรม/ โครงการ …………โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน……………
งาน / กลุ่มงานนโยบายและแผน
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๑ หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง
ระดับ ๒ หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ
ระดับ ๓ หมายถึง เป็นที่พอใจ
ระดับ ๔ หมายถึง พอใจมาก
ระดับ ๕ หมายถึง พอใจมากที่สุด
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๕

๔

๓

๒

๑

๑.๑ ความเหมาะสมของงบประมาณ

๒๐

๒๕

๕

-

-

๑.๒ ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดาเนินการจริง

๒๓

๑๗

๑๐

-

๑.๓ ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน / โครงการ

๓๘

๑๒

-

-

-

๑.๔ ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน / โครงการ

๑๕

๒๗

๘

-

-

๑.๕ ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดาเนินงาน / โครงการ

๓๑

๑๕

๔

-

-

๒.๑ โครงการมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดาเนินโครงการ

๒๑

๒๔

๕

-

-

๒.๒ ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินโครงการ

๑๘

๒๖

๖

๒.๓ ขั้นตอนและวิธีการในการดาเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ

๓๔

๑๑

๕

๒.๔ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบ
โครงการ / วิทยากร / ผู้เข้าร่วมงานของโครงการ

๔๑

๙

-

-

-

๓.๑ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด

๒๑

๒๗

๒

-

-

๓.๒ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด

๒๙

๑๖

๕

-

-

๓.๓ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด

๓๑

๑๒

๗

-

-

๑. ด้านทรัพยากรที่ใช้

๒. ด้านกระบวนการดาเนินงาน

๓. ประเมินผลการดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.

รูปภาพประกอบ
โครงการ
แบบประเมินโครงการ
คาสั่ง
เอกสารอื่นๆ

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน EIS
ณ โรงเรียนสุนทรภู่ อ.แกลง จังหวัดระยอง

ศึกษาดูงาน World Class Standard School และโรงเรียน ICT
ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาบริบทและการสร้างอาชีพในแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะเสม็ด

ศึกษาดูงานการทาเกษตรเชิงท่องเที่ยว (สุภัทราแลนด์)

ศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงานที่กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา

๒.๓ ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

รางวัล ประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งงชาติ
ลาดับ วัน/เดือน/ปี
ที่
๑

ชื่อ – สกุล

๑๘ - ๒๐ ส.ค. นายไกรสิทธิ์ ปันวัง
๖๒

จากหน่วยงาน /
สถานที่

หมายเหตุ

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
และคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล“ครูดีคณิตศาสตร์เด่น” ระดับ ดี
ลาดับ
ที่

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ – สกุล

จากหน่วยงาน /
สถานที่

๑

๒๖ ก.ค. ๖๒

นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว

กลุ่มสหวิทยาเขต
อิงโขง

๒

๒๖ ก.ค. ๖๒

นางกชพร สายกษิรา

กลุ่มสหวิทยาเขต
อิงโขง

หมายเหตุ

ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับดีมาก
(ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
ลาดับ
ที่
๑

วัน/เดือน/ปี
๒๖ ส.ค. ๖๒

ชื่อ – สกุล
นางกาญจนา จิตถา

จากหน่วยงาน /
สถานที่

หมายเหตุ

สหวิทยาเขตอิงโขง

ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับดีมาก
(ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
ลาดับ
ที่
๑

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ – สกุล

จากหน่วยงาน /
สถานที่

๒๖ ส.ค. ๖๒

นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว

สหวิทยาเขตอิงโขง

หมายเหตุ

ด้านที่ ๓ การส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจ
ด้านการสร้างขวัญ และกาลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และกาลัง ใจแก่บุคลากรและ
ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น สาเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตาแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น วันคล้ายวันเกิด
เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบาย การบริการ
และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบั ติง านที่ หลากหลาย และ
เหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือน
สมาชิ ก ของครอบครั ว ทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามนโยบายให้ เ หมาะสมกับ ต าแหน่ ง และได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

ด้านที่ ๔ การดาเนินการทางวินัย
พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนปล้องวิทยาคม ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือดาเนินการ
ทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

