
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุม่บริหารงานบุคคล 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

นางเสาวคนธ์  สมาน  
งาน/กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ ์ จังหวัดอุดรธาน ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 



 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

1.ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที,่ 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
                                    ได้อย่างมีคุณภาพ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเสาวคนธ์  สมาน และคณะ 
5.  วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ  

5.1  การเข้าอบรมของผู้บริหารและคณะครู 
5.2 สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรโดยการมอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิด แด่ทุกคน  

ในการประชุมประจ าเดือน 
5.3 จัดท าบอร์ดท าเนียบบุคลาการและป้ายชื่อที่เป็นปัจจุบัน  
5.4 บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่งบุคลากรในโอกาสย้าย

เข้าและย้ายออก 
5.5 จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นในการใช้งาน 

 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 

6.1เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพและมีทักษะในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ 

6.2 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
6.3 เพ่ือให้มีวัสดุ–ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพียงพอกับความต้องการ 
6.4 เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

7. ตวัชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
7.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
7.2 มีบอร์ดท าเนียบบุคลาการและป้ายชื่อที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

           7.3 บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและมีสุขภาพจิตที่ดี 
 7.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น และโรงเรียนผ่านการประเมินจาก

ภายนอกและได้รับรางวัลต่าง ๆ     
 7.5 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
8.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
    8.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  1  คน  
    8.2  ครู และบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน    35  คน  
    รวมผู้เข้าร่วมโครงการ  36  คน  
9. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ ..........300,000.......................บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน  ............87,852.....................บาท 
 คงเหลือ  ..........................212,148....................บาท 
 
 



 
10.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเต็มตามศักยภาพและมี
ทักษะในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนรู้ 

  - ผู้บริหารเข้ารับการอบรม  
- คณะครูเข้ารับการอบรม 
- การพัฒนาครูผู้ช่วย  
- การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

2 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
 

  - กิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่ง
บุคลากร 
- มอบของขวัญและการ์ดอวย
พร 

3 เพ่ือให้มีวัสดุ–ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพียงพอ
กับความต้องการ 
 

  - การจัดบอร์ด 
- วัสดุที่ใช้ในส านักงาน 

4 เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

  การด าเนินงานสะดวก รวดเร็ว  

 
11.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
11.1 เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 100 %    
11.2 เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) 100 %    
 
12.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม  

12.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
         - 

12.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
  - 
     12.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- 
13.  สรุปในภาพรวม 
 13.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 13.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 13.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ....เสาวคนธ์  สมาน...... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            ( นางเสาวคนธ์  สมาน ) 
     ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลกัฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ   

1) กรณีท่ีมีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน 1 โครงการใหญ่ ขอจัดท ารายงาน
ผลโดยระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนา และเตรียมความพร้อมอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 

 
 
 

 

ที ่ เรื่อง รายชื่อครู หมายเหตุ 
1 การเพ่ิมประสิทธิภาพครูคณิตศาสตร์  ให้มีสมรรถนะของครู

ยุคใหม่ส าหรับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑  ขึ้น ในวันที่  ๑๗  
สิงหาคม   ๒๕๖๓  ณ  โรงเรยีนสตรีราชินูทิศ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

1. นางบังอร  ตันสุหัช 
2. นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน 

 

2 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว  ปีการศึกษา  
๒๕๖๓  ขึ้น ในวันที่  ๑๒  กันยายน   ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียสตรี
ราชินูทิศ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

1. นางบังอร  ตันสุหัช  

3 หลักสูตร  “การเสริมสร้างทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  โดยวิธีการขายทอดตลาด”  ซึ่งมี
ก าหนดการระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ  
โรงแรมนภาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี    

1. นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน  

4 หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  รุ่นที่ ๒ 
เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารคคัดกรองนักเรียน
ประกอบการวางแผนในการสอน/การดูแลช่วยเหลือ โดยจัด
ขึ้นในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓   ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดอุดรธานี 

1. นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ 
2. นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย 

 

5 ปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่  ๒๒ - 
๒๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๓     ณ  โรงแรมบ้านเชียง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอุดรธานี 

1.นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย  

6 การสร้างสรรค์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  ในวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุม
พุทธรักษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  
จังหวัดอุดรธานี 

1. นายสนธิ  มั่งมูล  

7 เสริมสร้างผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้
ระบบควบคุมอัตโนมัติ  และระบบ Internet  of  Thing        
( IOT)ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระหว่างวันที่  ๑3 – ๑4  
กันยายน  ๒๕๖๓   ณ  หอประชุมพุทธรักษา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๐   จังหวัดอุดรธานี 

1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี  

8 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ในวันที่  24  กันยายน  ๒๕๖๓    ณ  หอประชุม
พุทธรักษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  
๒๐   จังหวัดอุดรธานี 

1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี 
2. นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า 

 



 
  

 

ที ่ เรื่อง รายชื่อครู หมายเหตุ 
9 จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู Coding  for  

Teacher  (C๔T) ณ  โรงแรมบ้านเชียง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
อุดรธานี  รุ่นที่  ๑  หลักสูตรวิทยาการค านวณระดับ  ม.ต้น  
(C๔T-๔)  ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
รุ่นที่  ๒  หลักสูตรวิทยาการค านวณระดับ  ม.ปลาย (C๔T-๕)  
ระหว่างวันที่  ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี 
2. นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี 

 

10 เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทย ส าหรับการ
ประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  ในวันที่  15  ตุลาคม  
๒๕๖๓   ณ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  
๒๐  จังหวัดอุดรธานี 

1. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม 
2. นางภารณี โพธิ์ค า 
3. นางสาวมัทวัน  ละคร 

 

11 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  หลักสูตร  ๓  สาระการเรียนรู้  
รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔  ในระหว่างวนัที่  ๑๔ – ๑๘  ธันวาคม  
๒๕๖๓    ณ  ห้องประชุมภูส้มโฮง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

1. นายไกรสร  แจ่มใสดี 
2. นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ 

 

12 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่ง   การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC ) ขึ้น 
ในวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  ณ  ห้องอุดรแกรนด์บอลรูม  
โรงแรมบ้านเชียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

1. นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว 
2. นายสุกิจ  อุทุมภา  
3. นายไกรสร  แจ่มใสดี 
4. นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน 
5. นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย 
6. นางสาวมัทวัน  ละคร 
7. นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า 

 

13 เรื่องการขยายผลการด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการ
โรงเรียนสุจริต)  ในวันศุกร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   
ณ  หอประชุมพุทธรักษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๒๐  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   

1. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม 
2. นางสาลินี  ผิวศิร ิ

 

14 พัฒนาจริยคุณ  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาครู
วิทยากรแกนน า  ในวันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓         
 ณ  หอประชุมพุทธรักษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๒๐  จังหวัดอุดรธานี 

1. นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  

15 ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย  ในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐  สู่การปฏิบัติ ขึ้น  ในวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  
๒๕๖๓    ณ  หอประชุมพุทธรักษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา     เขต  ๒๐  จังหวัดอุดรธาน ี

1. นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  



 
 
 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



กิจกรรมที ่๒ กิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
 

 
 

มอบเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ และครูผู้สอนดีเด่น  
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3 อวยพรวันเกิดในการประชุมประจ าเดือน 
 
 

 
 

สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรโดยการมอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิด  
แด่ทุกคนในการประชุมประจ าเดือน 

 

 
 
 
 



กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมมุทิตาจิต และ เลี้ยงรับ–เลี้ยงส่งบุคลากร  
 

  
 

 
 

 
 

 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูทองอินทร ์ พลเขมร และ คุณครูจรนิทร์ ประชุมชน  
 



 
บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่งบุคลากร 

ในโอกาสย้ายเข้าและย้ายออก 
 

 
คุณครูบังอร  ตันสุหัชกล่าอ าลา 

 
 

 
 

      คุณครูอ านาจ  ดอนจันทร์โคตรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกล่าวอ าลา  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
กิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่งบุคลากร 

 



กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 
       เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
และดูงานนอกสถานที่  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


