
รายงานผลการด าเนินโครงการ
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่งแนวทางการด าเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ (วPA)

วันที ่18-19 และ 30 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิจิตร นารอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
และคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2



 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
โครงการ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
                     ต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ (ว PA) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิจิตร นารอง, นางสาววิภาพร ยงเพชร, นางสุภาวดี วิเศษสัตย์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 
วันที่จัดอบรม  18-19 มิถุนายน 2565 และ 30 มิถุนายน 2565 
สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องประชุมสายทอ 
งสายธารธรรม ส านักงาเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
วัตถุประสงค ์  1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 

    การจัดการในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียน 
2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการการ 
    ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ คงวิทยฐานะ และการประเมินเพ่ือประกอบการ  
    พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

กลุ่มเป้าหมาย  เชิงปริมาณ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน ..580... คน 

เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู, ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา, 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ที่ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ที่สูงขึ้น ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะทุกราย 

   
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนระดับต่างๆ(ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

แผนระดับท่ี 1 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  (Z) : ด้านการพัฒนาและ 
      เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ            
                         ที่ 21 
แผนระดับท่ี 2 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) (Y) :  
      ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
             พหุปัญญาดีขึ้น 
 

…./2.แผนย่อย 
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2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  
    21 
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
 เรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
 ตลอดชีวิตดีขึ้น 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

แผนระดับท่ี 3 

3.1 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับลงวันที่  

      29 ต.ค.2564) 
   ข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2 นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  

      พ.ศ.2565  
นโยบาย : ด้านคุณภาพ 
จุดเน้น : จัดอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPLs) 
       สังเกต สอบถาม จากแบบสอบถามแบบ 

1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
   ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

       2.ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการให้ค าแนะน าจากคณะวิทยากร 
7. งบประมาณ 
        - งบประมาณที่ได้รับอนุมัตจิาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
                                 จ านวน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

- งบประมาณที่ใช้จริง จ านวน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
8.แผนด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ แผนด าเนินการ/ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(= ด าเนินการ, × = ไม่ได้ด าเนินการ) 

1.ขั้นวางแผน (Plan) -เสนอโครงการ ขออนุมัติ
งบประมาณ 

 

-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
-แจ้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมมอบหมายคามรับผิดชอบ 

 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) -ด าเนินโครงการ  
3.ขั้นสรุปและประเมินผล
(Check) 

-ประเมินผลโครงการ  
-สรุปผลโครงการ  

 
…./8.ผลสัมฤทธิ์ 
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8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
    สังเกต สอบถาม จากแบบสอบถามแบบ 
    8.1 วัตถุประสงค์ ( ) บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
                          (     ) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ....................... 
    8.2 เป้าหมาย  ( ) บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
                          (     ) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ....................... 
    8.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อภาพรวมโครงการ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ค่าเฉลี่ย 4.70  
         (จากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ) 
    8.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อภาพรวมโครงการ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ค่าเฉลี่ย 4.75  
         (จากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ) 
    8.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อภาพรวมโครงการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ค่าเฉลี่ย 4.82  
         (จากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ) 

9. องค์ความรู้ที่ได้ 
    9.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการในชั้นเรียน       
ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียนได้ 
    9.2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ          
คงวิทยฐานะ และการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

10. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
          ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีความต้องการให้จัดท าเอกสารประกอบการอบรม มีตัวอย่างในการจัดท า 
ควรจัดอบรมกลุ่มย่อย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและควรปรับปรุงสถานที่ในการจัดอบรม เพราะคนเยอะเกินไป ห้องน้ า        
ไม่สะดวก จ านวนชั่วโมงการอบรมน้อยเกินไป ไม่มีเอกสารประกอบการอบรม และควรได้รับการฝึกปฏิบัติการเขียน              
ว PA และมีตัวอย่างในการจัดท า ในวันจัดอบรมควรเป็นวันเวลาราชการ การอบรมในครั้งนีม้ีแนวโน้มว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จะสามารถน าความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด          
และสามารถพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ (ว PA) ได ้
 
                                                                                  

                  (ลงชื่อ)              ผู้รายงาน   
          (นาสุภาวดี วิเศษสัตย์) 

                  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

ประธานเปดิการอบรม ระหว่างวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2565 

โดย นายมนสั เจยีมภเูขียว 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 



 
รายงานการจดัท าโครงการฯ ส าหรับ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วันท่ี 18 มิถุนายน 2565 

โดย นายวิจติร นารอง 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 

 

รายงานการจดัท าโครงการฯ ส าหรับ ต าแหน่งครู วันท่ี 19 มิถุนายน 2565 

โดย นางสาววิภาพร ยงเพชร 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 

 



 

 

 

วิทยากรบรรยาย - ผู้ให้การอบรมฯ ระหว่างวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2565 

โดย นายประเสริฐ หอมด ี

อดีตผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 

    

 



 

 

 

     

      

บรรยากาศการอบรมฯ ส าหรับ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ในวันท่ี 18  มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

      

 

บรรยากาศการอบรมฯ ส าหรับ ต าแหน่ง ครู 
ในวันท่ี 19  มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 



 

     

     

เจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารงานบุคคลและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ระหว่างวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 
 
 
 



 
ประธานเปดิการอบรม ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

โดย นายมนสั เจยีมภเูขียว 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 
 

รายงานการจดัท าโครงการฯ ส าหรับ ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวแกศ่ึกษานิเทศก์ 
ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

โดย นายเชษฐา พลธรรม 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 



 

 
 

 

 

 
 

บรรยากาศการอบรมฯ ส าหรับ ต าแหน่ง ครู 
ในวันท่ี 30  มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารงานบุคคลและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ระหวา่งวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการ
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่งแนวทางการด าเนินงาน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ (วPA)
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