
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

อ.เชียงกลาง จ.น่าน สพม.น่าน 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”         อำเภอเชียงกลาง     จังหวัดน่าน  
ที่  พิเศษ  / 2565           วนัที่ ..10......เดือน..ตุลาคม...............  พ.ศ. ....2565.............. 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานบุคลากร ร.ร.เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ปี 2565 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

สิ่งที่แนบ รายงานผลการดำเนินงาน  จำนวน 1  ชุด 

               ตามท่ี งาน/กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล     ได้ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (วPA) ของครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลาง 
“ประชาพัฒนา” ปีการศึกษา 2565 ณ ร.ร.บางละมุง พัทยา จ.ชลบุรี ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีงบประมาณ 
2565   ในวันที่....28....เดือน.......ก.ย................พ.ศ. ..2565..  ถึงวันที่...2.....เดือน.....ต.ค...พ.ศ. ..2565........  บัดนี้
การดำเนินกิจกรรมได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการดำเนินกิจกรรมดังแนบ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                   

        ลงชื่อ.. ผู้รายงาน 
                   (...นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร...) 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
   ทราบ 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม......................................…………………………………………………………… 
             

      ลงชื่อ  

                                                     (นายกมล  สุทธาวาส) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 

 

 



สรุปผลการประเมินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโครงการ/ศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (ว
PA) ของครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ปีการศึกษา 2565 ณ ร.ร.บางละมุง พัทยา จ.ชลบุรี 

1. สอดคล้องกับโครงการหลักของโรงเรียน    
  1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจติสังคม  
  2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
  3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
  5. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในการทำงาน และ 
            ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
  6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ  
  7. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที ่สภาพแวดล้อมและการบริการ  
  8. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
  9. ส่งเสริมและระดมทุนเพ่ือการศึกษา  
 10. โรงเรียนร่วมพัฒนา 
 11. เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  

3.   สอดคล้องกับ กลยุทธ์ /เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (KPI) ตามนโยบาย จุดเน้นของโรงเรียน และตัวชี้วัด    
มาตรฐานสากล 

4.1 กลยุทธ์ที่ 3 

4.2 เป้าหมายข้อที ่12,13,14 

4.3 ตัวชี้วัด (KPI) ที ่3.1-3.7,3.9 

4. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

 



ส่วนที่ 2  งบประมาณและผลการดำเนินการ 

2.1 เป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ   
     เชิงปริมาณ  
  - ครูและบุคลากร โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จำนวน 40 คน ได้รับความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (วPA) 

          เชิงคุณภาพ  
  1. ครูจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ร้อยละ 90 

  2. ครูจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (วPA) ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์และพัฒนางานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ร้อยละ 90  

2.2 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม 
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง (บาท) เหลือจ่าย (บาท) 

 
………………55000………………… 

 
…………………55000…………………….. 

 
........................ 

              ผลการใช้งบประมาณ      เพียงพอ     ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
..........................................................    
………………………………………………………………………………………………………….……….. 
2.3 ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดำเนินการ 
(ร้อยละ) 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากร โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จำนวน 40 คน ได้รับความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (วPA) 

 

 
90 

เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ /ความเข้าใจ/ ทักษะ ในเรื่อง ......การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
และ เรื่อง การใช้ ICT ในการบริหารจัดการการศึกษา...................... ร้อยละ..80........... 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ.80............ 

 
100 

 
100 

ค่าเฉลี่ย (ผลรวมของค่าร้อยละของตัวชี้วัดทั้งหมด / จำนวนตัวช้ีวัด)  96.60 
 
 
 
 



2.4 สรุปผลการประเมินตามเป้าหมาย 

เป้าหมายโดยรวม 

ของโครงการ/กิจรรม 

ผลสำเร็จที่ได้ตามเป้าหมาย ภาพความสำเร็จ            

80 96.60 บรรลุ        ไม่บรรลุ 

 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานของโครงการ /กิจกรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 1  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดับ ต่ำกว่า  60% 

 2  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดับ 60 - 69% 

 3  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดับ 70 – 79 % 

 4  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแล้ว  อยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป 

กรุณาใส่เครื่องหมาย / ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 

1.  ผลการดำเนินงานตอบสนองวัตถุประสงค์เพียงใด    / 

2.  ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าหมายเพียงใด    / 

3.  งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด    / 

4.  วัสดุ / อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม  หรือเพียงพอเพียงใด    / 

5.  ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    / 

6.  ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด    / 

7.  โครงการ/กิจกรรม สนองต่อตัวชี้วัด (KPI) ตามท่ีระบุเพียงใด    / 

8.  โดยภาพรวมพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมในระดับใด    / 

ผลรวม    32 



ค่าเฉลี่ย ( ผลรวมหาด้วย 8)    4 

คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5  ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5 – 3.4  ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 – 2.4  ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5  ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงาน / โครงการอยู่ในระดับปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน / โครงการ  ( / ) ดีมาก  (   )  ดี    (   )  พอใช้   (   )  ปรับปรุง 

ข้อเสนอสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

 ( / )    ควรดำเนินการต่อ                              (    )  ควรดำเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง      

 (    )   ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป 

 
 
ส่วนที่ 4  สรุปในภาพรวมของการดำเนินโครงการ   

  4.1 ภาพความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม  

  1) ได้รับความรู้ เรื่อง การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน และ การใช้ ICT บริหารการจัดการศึกษา 
  2) .ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปิดโลกทัศน์ นำประสบการณ์มาปรับใช้ในการทำงานต่อไป 
5. ปัญหาอุปสรรค  

  1) การประสานงานช่วงโควิต ทำได้ยากลำบก ล่าช้าในบางขั้นตอน 
  2) สภาพอากาศบางจังหวะ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม 
 

6. ข้อเสนอแนะ  

  1) เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สมควรจัดต่อไป 
  2) ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้ได้จ่ายน้อยลงอีกเล็กน้อยจะดีมาก 
   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบ  

 

โรงเรียนบางละมุง พัทยา ชลบุรี 

 

ปราสาทสัจธรรม พัทยา ชลบุรี 

 



 

เกาะล้าน ชลบุรี 

 

สวนนงนุช พัทยา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


