
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
            กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ  

ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที ่................. /......................... วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

ข้าพเจ้า นางสาวกาลัญญา  ใจชื่น  ตำแหน่ง ครู  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564 เพ่ือดำเนินการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  

๒.๑ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนางานที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดเรียน 
การสอนจากการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนตลอด
อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่าง พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง  มีนาคม ๒๕๖๕ 

บัดนี้ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตามแบบรายงานการ
ดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                    ลงชื่อ............................................................ 

            (นางสาวกาลัญญา  ใจชื่น) 
                        ผู้รายงาน 
 

                    ลงชื่อ............................................................. 
            (นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา) 

                                                                                        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
....................................................................................................................................................... ............................... 

...................................................................................................................................................................................... 

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

              (นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ) 
                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   

                            จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

 
 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา จัดทำขึ้น เพ่ือรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผล
การดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
กรรณสูตศึกษาลัย เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับ
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
                  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

                                       ๑๑/๐๔/๒๕๖๕ 



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ....................................................................   ๑ 

คำนำ  ...................................................................................................................... .....................................   ๒ 

สารบัญ  ........................................................................................................................ ...............................   ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  ..........................................................................................................   ๔ 

ภาคผนวก  .................................................................................................................... ...............................   ๗ 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน   

- รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม    

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

๑.  ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
๒.  ชือ่โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายนอกสถานศึกษา 
๓. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ ๕ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในอาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพของตน 
๔.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๕.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผดิชอบ    นางสาวกาลัญญา  ใจชื่น 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๖.  วัตถุประสงค์ 

     ๖.๑ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนางานที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดเรียน 
การสอนจากการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนตลอดอย่าง
ต่อเนื่อง 

๗.  เป้าหมาย 

     ๗.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จำนวน ๑๔๙ คน 
     ๗.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี   
    มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพเป็นอย่างดี 
๘.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ภายนอกสถานศึกษา  

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี   
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองตลอดอย่างต่อเนื่อง 
๙.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายนอกสถานศึกษา 

กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก
สถานศึกษา  โดยกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้ 



กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ภายนอกสถานศึกษา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนางาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองตลอดอย่างต่อเนื่อง 

โดยจัดขึ้นเมื่อ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ๑๘  คน   

๑๐.  ผลสำเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินการ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๑๐๐  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานภายนอก
สถานศึกษา  

 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตศึกษา
ลัย จำนวน ๑๔๙ คน 

 
มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จำนวน ๑๘ คน ทีไ่ดไ้ป
ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานภายนอก
สถานศึกษา  

     เป็นไปตามเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย 
 ✓ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี   
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเอง
ตลอดอย่างต่อเนื่อง 
 

 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตศึกษา
ลัย จังหวัดสุพรรณบุรี   
มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพเป็นอย่างดี 

 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี   
มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพเป็นอย่างดี 

 ✓เป็นไปตามเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย 
     ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

       
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินรายได้สถานศกึษา 
(  ) เงินอ่ืนๆ .........................................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  ๓๔,๙๙๐  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ๑๕,๐๑๐  บาท 
 



๑๒.  สรุปในภาพรวม 
จากการดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของกิจกรรม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ได้ส่งเสริม สนับสนุน ใหข้้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งคุณภาพในด้านการบริหาร
โรงเรียนของกลุ่มบริหารทั้ง ๕ กลุ่ม คุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คุณภาพของนักเรียน 

๒. จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่มีการแพร่ระบาด

อย่างต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อจำกัดในการเดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษามากข้ึน ทำให้มขี้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษาจำนวนน้อยกว่าปกต ิซึ่งจะมี
การเปลี่ยนรูปแบบการประชุม อบรม ในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จะส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องต่อไป 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม/โครงการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ต้องมีการประเมินสถานการณ์และงบประมาณ    

                ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม สัมมนา 
                ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษาในปีการศึกษา๒๕๖๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

              (นางสาวกาลัญญา  ใจชื่น) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายนอกสถานศึกษา 
นายสุรศักดิ์   เนาวรัตน์ และนางวรรณพัทร  ซื่อตรง  

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  
วันที่ 1 - 4 ธันวาคม ๒๕64 ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางบุษกร   กานต์กำพล เป็นวิทยากรติว O-Net นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  
และชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 26-28 มกราคม ๒๕65  

ณ โรงเรียนหนองน้ำขุ่น จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



นางสาวศุภวรรณ   ช่อผกา เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร 
"เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 

และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวน ในหนังสือราชการ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 7 
วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กทม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม, น.ส.อภิญญา  ปานชา, นายไพฑูรย ์ พูลเกิด, น.ส.วรรณฤดี  ปานดำ 
และ น.ส.มยุเรศ  เป็นมูล นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและประกวด ด้านศิลปะ ด้านวรรณศิลป์  

และการใช้ภาษาไทย ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยพระราชทาน  
วันที่ 11 มีนาคม ๒๕65 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กทม. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



นายอนุกูล   ปิโย นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
วันที่ 21 - 22 มีนาคม ๒๕65 ณ สนามยิงปืนท้าวอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

นางสายพาน  ทองจันทร์ และนางบุษกร  กานต์กำพล นำนักเรียนเข้าร่วม 
โครงการผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม "Green Youth Camp"  

วันที่ 21 - 25 มีนาคม ๒๕65 ณ จ.ราชบุรี, จ.เพชรบุรี, จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานอื่นๆ ประกอบการรายงานผล  (ตามที่ปรากฏในสารบัญ) 
 
 

 


