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บทสรุปของผูบริหาร 
 

ชื่อเร่ือง : การรายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  

ปการศึกษา 2558 สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผูรายงาน : นางปฏิมา  นรภัทรพิมล      รองผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 

การรายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 

และศึ กษา ควา มพึง พอใ จกา รดํา เ นินการพัฒนาบุค ลาก ร โรง เ รียนประ ชา รัฐธรรมคุ ณ  

ปการศึกษา 2558 ประชากร คือ ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 

2558  จํานวน 971 คน ประกอบไปดวย ผูบริหาร 4  คน ครู 60 คน และนักเรียน 907 คน กลุมตัวอยาง  

คือ นักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จํานวน 272 คน ไดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบชั้น 

(Stratified Random Sampling) ใชเกณฑคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของสุรศักด์ิ หลาบมาลา 

ประชากรมีจํานวนหลักรอยใชกลุมตัวอยาง 15-30% ประชากร ผูรายงานใชกลุมตัวอยาง 30 % ของ

ประชากร  

เคร่ืองมือที่ใชในการรายงานการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ ปการศึกษา 2558  คือ แบบสอบถามการดําเนินการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 ใชสําหรับผูบริหารและครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  และ

แบบสอบถามความพึงพอใจการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  

ปการศึกษา 2558  ใชสําหรับนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 

1. สรุปผล 

 สรุปผล 

รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 

2558 สรุปไดดังน้ี 

1.  ผลการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 

2558 ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมศึกษาดูงานและสรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง สรุปไดดังน้ี  
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1.1  ไดขอมูลสารสนเทศ ความตองการในการพัฒนาผูบริหารและครูพรอมทั้ง

จัดลําดับความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาครูและผูบริหาร  

1.2  มีคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ไว

อยางชัดเจน  

1.3  กําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนรูและดานการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.4  มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียน

ประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 

1.5   มีแผนปฏิบัติการประจําป 2558 ที่บรรจุโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียน 

ประชารัฐธรรมคุณ โดยมีงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 368,390 บาท ในการพัฒนา

บุคลากร ตลอดปการศึกษา 2558 

1.6  มีปฏิทินการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2558 เพื่อการนิเทศ กํากับ 

ติดตามผลการดําเนินงานตามปฏิทินที่วางไว 

1.7   มีหลักสูตรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1.8   มีแผนการศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดาน

บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู  และแผนการศึกษาแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม โบราณสถาน 

ในแหลงเรียนรูที่ตองการ 

1.9  มีแผนการพัฒนาตนเอง ในรูปแบบการศึกษาดวยตนเองและการสงเสริมให

ไดรับการพัฒนาตนเองจากสถานศึกษา 

1.10  ดําเนินกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1.11  ดําเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 

Practice) การดานบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ในการศึกษาดูงาน และแผนการศึกษาแหลง

เรียนรูดานวัฒนธรรม โบราณสถาน ในแหลงเรียนรูที่ตองการ 

1.12  ดําเนินการพัฒนาตนเอง ในรูปแบบการศึกษาดวยตนเองและการสงเสริมให

ไดรับการพัฒนาตนเองจากสถานศึกษา 

1.13  มีเคร่ืองมือตรวจสอบ กํากับ ติดตาม การพัฒนาบุคลากรตามเปาหมายที่วางไว

อยางชัดเจน และผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  
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1.14  มีขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากร ที่สามารถนํามาวิเคราะหผลการ

พัฒนาบุคลากรในปการศึกษาตอไป และนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแกไข พัฒนา

บุคลากรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

1.15  รายงานผลการดําเนินงานตอผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา ตลอดจน

เผยแพรไปสูสาธารณชน ผูปกครอง และชุมชน 

1.16  มีขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2.  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของประชากรในการดําเนินโครงการพัฒนา

บุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมศึกษา 

ดูงาน และสรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง สรุป

ไดดังน้ี  

2.1 ประชากรที่ใหขอมูลในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ  ปการศึกษา 2558  เปนเพศหญิง  จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 57.81  และเพศชาย 

จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 42.19 

 ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหาร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.25  และเปน

ครู จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 93.75 

 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุราชการ 0 – 5 ป จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 

15.63  มีอายุราชการ 6 – 10 ป จํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 14.06  มีอายุราชการ  11 – 20 ป  

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 12.50  มีอายุราชการ 21 ป ขึ้นไป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 57.81 

2.2  การดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 

2558 ในภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (µ= 4.53, σ = 0.25) เรียงตามลําดับมากไปหา

นอย ไดแก   กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (µ= 4.56, σ = 0.25) กิจกรรมศึกษาดูงาน และสรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (µ= 4.55, σ = 0.22) และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง (µ= 4.47, σ = 0.28)  

2.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอกิจกรรมอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียน 

ประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.56, σ = 0.25)  

พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
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สมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อยูในระดับมากที่สุดอยู 8 รายการ เรียง

ตามลําดับมากไปหานอย ไดแก การบริหารเวลาของวิทยากร (µ= 4.84, σ = 0.37) นําความรูความ

เขาใจ ทักษะที่ไดรับในคร้ังน้ี ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได (µ= 4.83, σ = 0.38)  รูและเขาใจ

การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู (µ= 4.72, σ = 0.45)   เขาใจขั้นตอน

กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนได 

(µ= 4.69, σ = 0.47)  การบริการ/อํานวยความสะดวกตางๆ ของเจาหนาที่ (µ= 4.64, σ = 0.48)  

ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม (µ= 4.61, σ = 0.49) ความพึงพอใจในวิทยากรโดย

ภาพรวม (µ= 4.59, σ = 0.50) และความเหมาะสมของหองประชุม (µ= 4.59, σ = 0.50) 

ตามลําดับ นอกน้ันความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

2.4  ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอกิจกรรมศึกษาดูงาน 

และสรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 

2558 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.55, σ = 0.22)  พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและ

ครูที่มีตอกิจกรรมศึกษาดูงานและสรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ ปการศึกษา 2558  อยูในระดับมากที่สุดอยู 11 รายการ เรียงตามลําดับมากไปหานอย ไดแก  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร จากการจัดกิจกรรมน้ีทําใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน (µ= 4.84, σ = 

0.37)  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร คณะครู และ

บุคลากรของโรงเรียนที่เขาศึกษาดูงาน (µ= 4.75, σ = 0.44) สถานศึกษาที่ศึกษาดูงานมี

กระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนคุณภาพของผูเรียน (µ= 4.75, σ = 0.44) กิจกรรมในการศึกษาดู

งานสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา (µ= 4.69, σ = 0.47) กิจกรรมน้ีสงเสริมใหมี

ความกาวหนาในทางวิชาชีพ (µ= 4.67, σ = 0.47) กิจกรรมน้ีเปนสวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได/

คาตอบแทนที่ดี (µ= 4.64, σ = 0.48) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในการศึกษาดูงานของสถานศึกษา

มีความเหมาะสม (µ= 4.64, σ = 0.48) มีความสุขในการทํางาน และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  

(µ= 4.59, σ = 0.50) การจัดกิจกรรมเนนความเสมอภาคและเปนธรรมโดยเทาเทียมกัน (µ= 4.58, 

σ = 0.50) สถานศึกษาที่ไปศึกษาดูงานมีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศและเปนแบบอยางที่ดีในการจัด

การศึกษา  (µ= 4.56, σ = 0.50)  และความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงานใน

สถานศึกษา (µ= 4.56, σ = 0.50)  ตามลําดับ นอกน้ันความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ 

2.5 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอกิจกรรมการพัฒนา

ตนเองโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 4.47,  

σ = 0.28) พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอกิจกรรมการพัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก



จ 
 

ที่สุด อยู 7 รายการ เรียงตามลําดับมากไปหานอย ไดแก  มีคูมือและเอกสารประกอบการพัฒนาที่

เปนประโยชน (µ= 4.81, σ = 0.39)  การนําทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการ

พัฒนาไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน (µ= 4.80, σ = 0.41)  ประโยชนของวุฒิบัตรหรือ

ใบรับรองความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในการสนับสนุนความกาวหนาทางวิทยฐานะหรือการขอ

ตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือยกยองเชิดชูเกียรติตามโครงการตางๆ (µ= 4.66, 

σ = 0.51)  การนําความรูและทักษะตามเน้ือหาสาระวิชาไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

หรือการปฏิบัติงานในหนาที่ (µ= 4.63, σ = 0.55)  การเขาสูระบบการเรียนรู ไดทุกสถานที่ ทุก

เวลาตามความตองการ (µ= 4.63, σ = 0.52)  ขั้นตอนการทดสอบกอน-หลังการพัฒนาและขั้นตอน

การขอวุฒิบัตรรับรองความรู (µ= 4.61, σ = 0.49)  และขั้นตอนการเขาสูระบบการพัฒนาโดยผาน

ระบอินเทอรเน็ต (µ= 4.53, σ = 0.56) ตามลําดับ นอกน้ันความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียน

ประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 สรุปไดดังน้ี 

ผลการสอบถามความพึงพอใจการดําเนินการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  

ปการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.25)  พบวา ผลการประเมิน

ความพึงพอใจการดําเนินการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 อยูใน

ระดับมากที่สุด อยู 6 รายการ เรียงตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารและครูปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีแกผูเรียน ( X = 4.92, S.D. = 0.27) ครูมีบุคลิกลักษณะทาทางสงาผาเผย เหมาะสมใน

การเปนครู ( X = 4.87, S.D. = 0.34) ครูจัดประสบการณและออกแบบการเรียนการสอนและ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( X = 4.73, S.D. = 0.45) ครูใชสื่อ เทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ( X = 4.72, S.D. = 0.52) ครูจัดการเรียนการสอน

ที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติจริง ( X = 4.59, S.D. = 0.56)  มีการ

วัดผลระหวางเรียนไดครอบคลุมเน้ือหาที่สอนและเหมาะสมกับระดับของผูเรียน ( X = 4.56, S.D. = 

0.50) และครูปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีแกผูเรียน ( X = 4.55, S.D. = 0.50)  

ตามลําดับ  นอกน้ันความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

ขอเสนอแนะ 

จากการรายงานคร้ังน้ี ผูรายงานมีขอเสนอแนะ สําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปการศึกษา 2558 ดังน้ี 
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1. ขอเสนอแนะในการนําผลการรายงานไปใช 

1.1  ดานการศึกษาดูงาน ควรจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practice) หรือแหลงวิทยาการอ่ืน ๆ โดยจัดโครงการเยี่ยมชม และสังเกตการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีผลงานดีเดน โดยเพิ่มระยะเวลาใหมากขึ้น และอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

เพื่อเปนการนําความรู ประสบการณ และเทคนิคตางๆ มาประยุกตใชในการทํางาน อันจะทําใหเกิด

การพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหกาวไกลทันตอสภาพสังคมปจจุบัน 

1.2  ดานการฝกอบรม ควรจัดโครงการพัฒนาความรูของบุคลากร โดยการเชิญวิทยากร

ที่มีความรูความสามารถดานการเรียนการสอนดวยเทคนิคหรือวิธีการที่ตอบสนองตอความตองการ

ของผูเรียนในยุคปจจุบัน เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และแนวทางในการ

จัดการเรียนรู  

1.3  ดานการพัฒนาตนเอง ควรจัดหาสื่ออุปกรณใหเพียงพอตอการพัฒนาตนเอง 

เน่ืองจากเปนการพัฒนาดวยเทคโนโลยีสมัยใหม และใหความรูพื้นฐานในการใชสื่อและอุปกรณ 

ตลอดจนเพิ่มเติมแหลงศึกษาคนควา เอกสารตําราเพื่อใหครูไดเรียนรูดวยตนเองเพิ่มขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการรายงานคร้ังตอไป 

2.1  ควรมีการรายงานโครงการพัฒนาบุคลากรในกิจกรรมที่มีการฝกอบรม ควรมีการ

เปรียบเทียบความรู ความเขาใจโดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 

2.2 ควรมีการรายงานโครงการอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจ สงผลตอ

ประสิทธิภาพดานคุณภาพของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


