
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

 
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบคุลาการทางการศึกษา 

โรงเรียนหนองหงสพ์ิทยาคม 
 

 
 

งานบุคคล 
โรงเรียนหนองหงสพ์ิทยาคม   

อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย ์
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 



 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม    ต.สระแก้ว  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์                             .                                                     
ที ่           วันที ่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                          . 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
ข ้าพเจ ้า นางบาหย ัน  ส ุพ ิศ  ตำแหน่ง คร ู  ว ิทยฐานะ คร ูชำนาญการพิเศษ  ได ้ร ับมอบหมาย                          

ให้เป็นผู ้ร ับผิดชอบโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม                    
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์                 
ของโครงการ คือ  
 1. พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในองค์กร 

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ และให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
3. เสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร  เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
4. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับความรู้พัฒนา

ศักยภาพ  ของตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง  วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๔๖๕ 
บัดนี้ โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                  ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 

     (นางบาหยัน  สุพิศ) 
          ผู้รายงาน 
 

            ลงชื่อ   
                                                                              (นายประเทือง  สีนาม) 
                                                                                 หวัหน้างานบุคคล 
 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 
 

....................................................................................... 
.........................................................................................  
     ลงชื่อ  
 

                    (นางอรพิชชา ต้ายไธสง ) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 

....................................................................................... 
......................................................................................... 
     ลงชื่อ  
 

( นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

 
 
 

บันทึกข้อความ 



 

คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ 
ที ่ เก ี ่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  ร ูปแบบการจัดกิจกรรมที ่ส ่งเสริมให้ผ ู ้เร ียนมีศักยภาพ                  
การดำเนินงานที ่ส ่งเสริมการมีส ่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  ร ายงานฉบับนี ้ได ้รวบรวมผล                       
การดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จ                   
และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี                 
ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา                   
เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
 

             งานบุคคล 
                                                 ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 



 

สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
..................................................................... 

  ๑ 

คำนำ  
.......................................................................................... ................................................................. 

  ๒ 

สารบัญ  
................................................................................................................................................ ........ 

  ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  
..................................................................... ...................................... 

  ๔ 

ภาคผนวก  
........................................................................................................................... ......................... 

  ๗ 

  
  
  
  
  
  
  

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 
๑.  ชื่อโครงการ    พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1.เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.ส่งเสริมการพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
5.สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ   

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที ่7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที ่8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางบาหยัน  สุพิศ 

งานบุคคล 
          ฝ่ายบริหารงานบุคคล         

๕.  วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในองค์กร   

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ และให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
3. เสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร  เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีในหมู่คณะ     
4. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับความรู้พัฒนา

ศักยภาพ  ของตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                    

๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

๖.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่                
ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๖.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
๖.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้รับความรู้พัฒนาศักยภาพ  ของตนเอง  

และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

๖.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีข้ึนไป 
และมีความสามคัคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๖.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
๖.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้พัฒนาศักยภาพ  ของตนเอง และพัฒนา

งานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗.  ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 

๗.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘0 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดี
ขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๔ 

๕ 



 

๗.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
๗.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้รับความรู้พัฒนาศักยภาพ  ของตนเอง และ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๒  กิจกรรม โดยแตล่ะกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรม  ประชุม/อบรมสัมมนา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม  
คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม  “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั ่วคราว               
เขาระกำ” หัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 โคก หนอง นา” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๕  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จำนวน  53  คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.37  และเข้าร่วมอบรมด้วนตนเองตามความถนัดและความสนใจ เข้าศึกษาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงที่มี ให้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูกผักในโรงเรือน การปลูกผักบนน้ำ การเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม ปลาคาร์พ เม่น 
การเพาะไส้เดือน การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอีเอ็ม การเลี้ยงกบ เป็ด  ไก่ และหมูหลุม เพื่อใช้มูลไปทำปุ๋ย                 
การทำน้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงผึ้งชันโรง และการเลี้ยงหมู ไก่ ผสมผสานในสวนที่ให้ผลดีมาก การแปรรูปน้ำหม่อน
และอ่ืนๆตามความสนใจ 
๒. กิจกรรม ศึกษาดูงาน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ ้งกระเบนอันเน ื ่องมาจากพระราชดำร ิ  ต ั ้งอย ู ่ท ี ่  ตำบลคลองขุด อำเ ภอท่าใหม่ จ ังหว ัดจ ันทบุรี                         
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จำนวน  53  คน คิดเป็นร้อยละ 91.37  และเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาสภาพธรรมชาติ 
ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด  พื้นที่โดยรอบ
ของป่าชายเลน มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดทำขึ้นนั้น มีระยะทาง 1.6 กิโลเมตร 
ใช ้เวลาเด ินชมประมาณ 45 นาที – 1ชั ่วโมง  เป ็นสะพานไม้ระแนง ทอดยาวเข ้าไปในดงป่าชายเลน                             
ซึ ่งในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติมีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงแดง                   
ป่าสักดอกแดง ป่าสักดอกขาว ลำพูทะเล แสมทะเล เป็นต้น  

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้น 

ร้อยละ ๘0 ร้อยละ ๙๓ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับ
ดีเด่น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ ๙๒ 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้พัฒนาศักยภาพ  
ของตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

รอ้ยละ 90 ร้อยละ 9๑ 

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  ๙๒ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๑ 

       อยู่ในระดับ  ดีมาก 
๑๑.  งบประมาณ 

๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ   (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา    (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    (  ) เงินระดมทรัพยากร       (  ) เงินอื่นๆ ………………….…………………………. 

           ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐        บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ๑๗๓,๖๕๐   บาท 

๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานโครงการ  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร    มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
     การรักษามาตรการและมีข้อจำกัดในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 
                   ลงชื่อ...................................... ........................... 

                (นางบาหยัน  สพิุศ) 
            ผู้รายงาน 

 
 

 
 

๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมอบรม “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ”  
หัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 โคก หนอง นา”  

เมื่อวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ  

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

 

 
 
 
 

 
 

 


