
๓. รายงานผลการดำเนนิงานโครงการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

 

 

 

สรปุผลการดำเนนิงาน 

โครงการศึกษาดงูานเพือ่พฒันาองคก์ร ประจำปี  ๒๕๖๒ 

(Field Trip Study Development Organization Project ๒๐๑๙) 
 

 

 

 

 

รบัผดิชอบโครงการ 
นางรุง่นภาลัย  ราชภักดี  

นางอภญิญา เทีย่งธรรม  และนางเสาวคนธ์  สมาน 
กลุม่บริหารวชิาการ  และกลุ่มบริหารงานบคุคล 

 
โรงเรยีนพบิลูย์รกัษพ์ิทยา อำเภอพบิลูย์รกัษ ์ จังหวัดอุดรธาน ี

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
 

๑. ชือ่โครงการ / กิจกรรม   ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์กร ประจำปี  ๒๕๖๒  (Field Trip Study   

                                     Development  Organization Project ๒๐๑๙)  

๒.สนองกลยทุธ ์ศึกษาสพฐ.ที่  

                      ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

                      ข้อ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก  
       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สนองกลยุทธส์ถานศึกษา พัฒนาคร ูและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
๔. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางรุ่งนภาลัย ราชภักดี นางอภิญญา เที่ยงธรรม และนางเสาวคนธ์ สมาน 
๕.  วนั เวลา สถานทีจ่ดัโครงการ  ระหว่างวันที่  ๓๐  เมษายน  - ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
๖.  วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ๖.๑  เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสไปเยี่ยมชม ดูงาน สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาดีเด่น และ                            

เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นนอกสถานที่  

๖.๒  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  

๖.๓  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
๗. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ข้อ ๑  ครูมโีอกาสไปเยี่ยมชม ดูงาน นอกสถานศึกษา สามารถนำประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้เป็น

สื่อการเรียนการสอนได้ 

ข้อ ๒  ครูมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครูได้เข้า

ร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ข้อ  ๓ ครูมีขวัญกำลังใจ และมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๘.  ผูเ้ขา้รว่มโครงการ  

• จำนวนเป้าหมาย           ๓๐ คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ๓๐  คน   
- คร ู     ๓๐ คน 
- นักเรียน    - คน 

 
 



 ๙. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ          ๑๓๓,๐๐๐ บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน           ๑๓๓,๐๐๐ บาท 

 คงเหลือ                 -  บาท 
 

๑๐.  สรปุผลการดำเนนิงานตามวตัถุประสงค์ 

ที ่ วตัถปุระสงค์ของโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑๐.๑ เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสไปเยี่ยมชม ดู
งาน สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษา
ดีเด่น และ                                
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นนอกสถานที่ 

   

๑๐.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
โดยมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  

   

๑๐.๓ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ               
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   

 

๑๑.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑๑.๑ เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

   

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ  
บรรลุตรงตามวัตถปุระสงค ์

   

 

๑๒.  ผลการประเมนิโครงการ / กจิกรรม 

  ๑๒.๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   เพศชาย  จำนวน ๑๖ คน  เพศหญิง  จำนวน ๑๔ คน 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๓๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 

 



๑๒.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

- จำนวนผู้ตอบมากทีส่ดุ  คิดเป็นร้อยละ …๑๕๕… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ …..๓๙……… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ……..๕…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ …….๑…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

      ๑๒.๓  สรปุขอ้เสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมนิ 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ …๘๒… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   

๑๓.  สรปุในภาพรวม 

 ๑๓.๑  จดุเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์  พืชพรรณ และ

ส่งเสริมให้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้ออาทรต่อสรรพสิ่ง  สรรพชีวิต ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด 

 ๑๓.๒  จดุควรพฒันาของโครงการ/กจิกรรม 

ควรพัฒนากิจกรรมและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 ๑๓.๓   ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กจิกรรม 

จัดสร้างห้องแสดงนิทรรศการ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถาวร  

      

   ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                (นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี) 

     ตำแหน่งครู โรงเรียนพิบลูย์รักษพ์ิทยา 



ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 

 ๓) คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนนิงาน 

 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

 

หมายเหต ุ   
๑)  กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดทำรายงานผลโดย

ระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรปุผลการดำเนนิงาน 

โครงการศึกษาดงูานเพือ่พฒันาองคก์ร ประจำปี  ๒๕๖๒ 

(Field Trip Study Development Organization Project ๒๐๑๙) 
 

 

 

 

 

 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

นางรุง่นภาลัย  ราชภักดี  
นางอภญิญา เทีย่งธรรม  และนางเสาวคนธ์  สมาน 
กลุม่บริหารวชิาการ  และกลุ่มบริหารงานบคุคล 

 

โรงเรยีนพบิลูย์รกัษพ์ิทยา อำเภอพบิลูย์รกัษ ์ จังหวัดอุดรธาน ี

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
 

๑. ชือ่โครงการ / กิจกรรม   ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์กร ประจำปี  ๒๕๖๒  (Field Trip Study   

                                     Development  Organization Project ๒๐๑๙)  

๒.สนองกลยทุธ ์ศึกษาสพฐ.ที่  

                      ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

                      ข้อ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก  
       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สนองกลยุทธส์ถานศึกษา พัฒนาคร ูและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

๔. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางรุ่งนภาลัย ราชภักดี นางอภิญญา เที่ยงธรรม และนางเสาวคนธ์ สมาน 

๕.  วนั เวลา สถานทีจ่ดัโครงการ  ระหว่างวันที่  ๓๐  เมษายน  - ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

๖.  วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 ๖.๑  เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสไปเยี่ยมชม ดูงาน สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาดีเด่น และ                                

เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นนอกสถานที่  

๖.๒  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  

๖.๓  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

๗. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ข้อ ๑  ครูมโีอกาสไปเยี่ยมชม ดูงาน นอกสถานศึกษา สามารถนำประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้เป็น

สื่อการเรียนการสอนได้ 

ข้อ ๒  ครูมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครูได้เข้า

ร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ข้อ  ๓ ครูมีขวัญกำลังใจ และมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

๘.  ผูเ้ข้ารว่มโครงการ  

• จำนวนเป้าหมาย           ๓๐ คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ๓๐  คน   
- คร ู     ๓๐ คน 
- นักเรียน    - คน 

 
 
 



 ๙. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ          ๑๓๓,๐๐๐ บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน           ๑๓๓,๐๐๐ บาท 

 คงเหลือ                 -  บาท 

๑๐.  สรปุผลการดำเนนิงานตามวตัถุประสงค์ 

ที ่ วตัถปุระสงค์ของโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑๐.๑ เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสไปเยี่ยมชม ดู
งาน สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษา
ดีเด่น และ                                
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นนอกสถานที่ 

   

๑๐.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
โดยมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  

   

๑๐.๓ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ               
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   

 

๑๑.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑๑.๑ เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

   

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ  
บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ 

   

 

๑๒.  ผลการประเมนิโครงการ / กจิกรรม 

  ๑๒.๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

   เพศชาย  จำนวน ๑๖ คน  เพศหญิง  จำนวน ๑๔ คน 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๓๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 



๑๒.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ลำดับ หวัขอ้การประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปาน
กลาง 

๓ 

นอ้ย 
๒ 

นอ้ยทีสุ่ด 
๑ 

๑ ด้านสถานที่ศึกษาดูงาน    ๒๘ ๒    
๒ กิจกรรม  และระยะเวลา ๒๙ ๑    
๓ ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา

องค์กร (O.D.) 
๒๗ ๓    

๔ ด้านพาหนะในการเดินทาง ๒๘ ๒    
๕ ด้านอาหาร  เครื่องดื่ม และสถานที่พัก ๒๖ ๔    
๖ ด้านบุคลากรที่ไปศึกษาดูงาน ๓๐     

 โดยรวม ๒๘ ๒    
 

- จำนวนผู้ตอบมากทีส่ดุ  คิดเป็นร้อยละ …๙๓.๓๓… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ …..๖.๖๗… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ……..-…….. ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ …….-……… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ………….… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

           ๑๒.๓  สรปุขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบประเมนิ 

- เป็นโครงกาที่  ดี  ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ …๙๐… ของผู้ทำแบบ
ประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ                            

๑๓.  สรปุในภาพรวม 

 ๑๓.๑  จดุเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

  เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีโอกาสไปศึกษา

การจัดการศึกษาจากสถานศึกษาอ่ืน (โรงเรียนศรียานุสรณ์  จ.จันทบุรี)  ที่ประสบความสำเร็จในการจัด

การศึกษา  และยังได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในภาคตะวันออก  รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ  

และความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในหน่วยงานโดยการทำกิจกรรม  O.D .  



 

 ๑๓.๒  จดุควรพฒันาของโครงการ/กจิกรรม 

ควรพัฒนากิจกรรมและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 ๑๓.๓   ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กจิกรรม 

  จัดสร้างโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง  และแหล่งเรียนรู้ในภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  

เมื่อครบทุกภาค  เห็นควรมีการจัดศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

      

   ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                (นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี) 

         ตำแหน่งครู โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

 

   ลงชื่อ     เสาวคนธ์  สมาน      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                 (นางเสาวคนธ์  สมาน) 

         ตำแหน่งครู โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

 

   ลงชื่อ    อภิญญา  เที่ยงธรรม  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                  (อภิญญา  เที่ยงธรรม) 

         ตำแหน่งครู โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

 

 



ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 

 ๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

 

หมายเหต ุ   
๑)  กรณีท่ีมีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดทำรายงาน

ผลโดยระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกจิกรรม



ภาพกจิกรรม 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรปุผลการดำเนนิงาน 

โครงการพฒันาระบบการบรหิารจดัการกลุม่บรหิารงานบุคคล 
 

 

 

 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

นางเสาวคนธ ์ สมาน  

งาน/กลุม่บริหารงานบคุคล 

 

 

 

 

โรงเรยีนพบิลูย์รกัษพ์ิทยา อำเภอพบิลูย์รกัษ ์ จังหวัดอุดรธาน ี

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๒๐ 



 รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
 

๑. ชือ่โครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒. สนองกลยุทธ ์สพฐ.ที่, ๓. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. สนองกลยุทธส์ถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 

๔. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางเสาวคนธ์  สมาน และคณะ 

๕.  วนั เวลา สถานทีจ่ดัโครงการ  

5.1  การเข้าอบรมของผู้บริหารและคณะครู 
5.2 สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรโดยการมอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิด แด่ทุกคน  

ในการประชุมประจำเดือน 
5.3 จัดทำบอร์ดทำเนียบบุคลาการและป้ายชื่อที่เป็นปัจจุบัน  
5.4 บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่งบุคลากรในโอกาสย้าย

เข้าและย้ายออก 
5.5 จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นในการใช้งาน 

๖.  วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

๖.๑เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพและมีทักษะในการปฏิบัติงานและ

การจัดการเรียนรู้ 

6.2 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 
6.3 เพ่ือให้มีวัสดุ–ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพียงพอกับความต้องการ 
6.4 เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

๗. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

๗.๑ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
๗.๒ มีบอร์ดทำเนียบบุคลาการและป้ายชื่อที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

           ๗.๓ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีสุขภาพจิตที่ดี 
 ๗.๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น และโรงเรียนผ่านการประเมินจาก

ภายนอกและได้รับรางวัลต่าง ๆ     
 ๗.๕ ระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 

 



๘.  ผูเ้ข้ารว่มโครงการ  

    ๘.๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  ๑  คน  

    ๘.๒  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน  ๑  คน  

    ๘.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  ๓๗  คน  

   รวมผู้เข้าร่วมโครงการ  ๓๙  คน  

๙. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ ........๑๕๐,๐๐๐.......................บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน  ............๙๖,๐๐๐.....................บาท 

 คงเหลือ   .............๕๔,๐๐๐....................บาท 
 

๑๐.  สรปุผลการดำเนนิงานตามวตัถุประสงค์ 

ที ่ วตัถปุระสงค์ของโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเต็มตามศักยภาพและมี
ทักษะในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนรู้ 

  - ผู้บริหารเข้ารับการอบรม  
- คณะครูเข้ารับการอบรม 
- การพัฒนาครูผู้ช่วย  
- การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน
สำคัญต่าง ๆ 

๒ เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 
 

  - กิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่ง
บุคลากร 
- มอบของขวัญและการ์ดอวย
พร 

๓ เพ่ือให้มีวัสดุ–ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพียงพอ
กับความต้องการ 
 

  - การจัดบอร์ด 
- วัสดุที่ใช้ในสำนักงาน 

๔ เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

  การดำเนินงานสะดวก รวดเร็ว  

 

 



๑๑.  สรปุผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ  สภาพความสำเรจ็ ผลการการดำเนนิงาน 

บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑๑.๑ เชิงปริมาณ (ร้อยละ) ๑๐๐ %    

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ๑๐๐ %    

 

๑๒.  ผลการประเมนิโครงการ / กจิกรรม  
๑๒.๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

         - 
๑๒.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

  - 
     ๑๒.๓  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- 

๑๓.  สรปุในภาพรวม 

 ๑๓.๑  จดุเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

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

 ๑๓.๒  จดุควรพฒันาของโครงการ/กจิกรรม 

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

 ๑๓.๓   ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กจิกรรม 

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

 

       ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 

            ( นางเสาวคนธ์  สมาน ) 

     ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 



ภาคผนวกแนบท้าย 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจดัโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 

 ๓) คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนนิงาน 

 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   

 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 

หมายเหต ุ   

1) กรณีท่ีมีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดทำรายงาน
ผลโดยระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สรา้งขวญัและกำลังใจแกบุ่คลากรโดยการมอบของขวญัและการด์อวยพรวนัเกดิ  

แดทุ่กคนในการประชมุประจำเดอืน 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

บุคลากรของโรงเรยีนพบิลูยร์กัษ์พทิยาไดเ้ข้ารว่มกจิกรรมเลีย้งรับ–เลีย้งส่งบคุลากร 

ในโอกาสยา้ยเขา้และยา้ยออก 

 

 

 



 

 
 
 

บุคลากรของโรงเรยีนพบิลูยร์กัษ์พทิยาไดเ้ข้ารว่มกจิกรรมเลีย้งรับ–เลีย้งส่งบคุลากร 

ในโอกาสยา้ยเขา้และยา้ยออก 

 
 

 
 



 
 

บุคลากรของโรงเรยีนพบิลูยร์กัษ์พทิยาไดเ้ข้ารว่มกจิกรรมเลีย้งรับ–เลีย้งส่งบคุลากร 

ในโอกาสยา้ยเขา้และยา้ยออก 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

การประเมนิครผููช้ว่ย  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

การเขา้รว่มกจิกรรมเนือ่งในวนัสำคญัต่าง ๆ 
 

 
 
 
 



 

 
 

การเขา้รว่มกจิกรรมเนือ่งในวนัสำคญัต่าง ๆ 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

บุคลากรเข้ารว่มกจิกรรมวนัครแูหง่ชาติ 
    

 

 

 


