
๑๖๔ 

 

ชื่อโครงการ   สรรหา คัดเลือก ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์, นางสาวชลิตตา ภูจริต 

                     และนางเพลินพิศ  ตาลประดิษฐ์ 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.           ที่ 3  ข้อ 1, ๖ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มฐ. ๒ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 –  ๓๐ เมษายน ๒๕๖3 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  เปิดสอนทั้งห้องเรียนคุณภาพ 

และห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World Class Standard School)   ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยจัดการศึกษา
สนองนโยบายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ทีมุ่่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  เนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกปีการศึกษาเป็น
จำนวนมาก  จึงมีความสำคัญ  จำเป็นและต้องการบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน
และปฏิบัติการสอนตรงสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา  เช่น  เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่บัญชี  แม่ครัวประกอบอาหาร  พนักงานทำความ
สะอาด  ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  คนดูแลสวน  พนักงานขับรถ  เป็นต้น 

ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรและด้าน
บริหารการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษาต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลนและลูกจ้างชั่วคราว 
 ๒.๒  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในสาขาวิชา   
สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 
 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยจะดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง 
ครูอัตราจ้างตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน  ดังนี้ 

๑.  ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์     1 อัตรา   
๒.  ครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์      ๒ อัตรา  
๓.  ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ    ๒  อัตรา  
๔.  ครูวิชาเอกดนตรี - นาฏศิลป์   ๒ อัตรา  
๕.  ครูวิชาเอกบรรณารักษ์   ๑  อัตรา 



๑๖๕ 

 

๖.  ครูวิชาเอกภาษาจีน               ๑ อัตรา 
๓.๑.๒  จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุ  และบัญชี     ๒ อัตรา 
๒.  พนักงานขับรถ    ๑ อัตรา 
๓.  นักการภารโรง                                ๑ อัตรา 
๔.  ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   ๒ อัตรา  
๕.  พนักงานทำความสะอาด   ๒ อัตรา  
๖.  คนดูแลสวน     ๑ อัตรา 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนตรงตามแนวทางหลักสูตรโรงเรียน 

มาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
๓.๒.๒ จัดครูผู้สอน / ลูกจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายหน้าที่ที่รับผิดชอบและ 

มีผลการประเมินการปฏิบัติงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖2  ถึง  

๓๐  เมษายน  ๒๕๖3  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์    
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 

๔.๑  ประชุมวางแผนจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล 
 ๔.๒  จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานำเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 ๔.๓  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการ 

๔.๔  สอบคัดเลือกผู้สมัครสอบ  จัดครูเข้าสอนตามสาขาที่ขาดแคลน  รวมทั้งประเมินผล 
การปฏิบัติงานภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

๔.๕  สรุปและรายงานโครงการ 
  

๕.  งบประมาณ   (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๒,๔๘๐,๓๙๔ บาท)   
โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 

 ๕.๑  เงินอุดหนุนรายหัว  เหลอืจ่ายปีการศึกษา ๒๕๖1          323,186.97           บาท 
          ๕.๒  เงินอุดหนุนรายหัว  ปีการศึกษา ๒๕๖2           2,157,207.03            บาท 
 
           
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

 
๑ 

 

ดำเนินการจ้างตามโครงการ 
ครูผู้สอนดนตรี-นาฏศิลป์  
๑ อัตรา เป็นเวลา  ๑๒ เดือน
เดือนละ   ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
- 
 

 
- 
 

 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 

- 
๓๐ เมษายน ๒๕๖3 

 
 
 
 



๑๖๖ 

 

- สมทบเงินประกันสังคม ๙,๐๐๐ - -   

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ 
(ต่อ) 

ครูผู้สอนดนตรี-นาฏศิลป์  
๑ อัตรา  เป็นเวลา  ๑๒  เดือน 
เดือนละ  ๑๒,53๐ บาท 

๑50,36๐ - - 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 
- 

๓๐ เมษายน ๒๕๖3 
 

 

- สมทบเงินประกันสังคม ๗,518 - - 
๒ ครูสอนภาษาอังกฤษ    

๑ อัตราเป็นเวลา ๑๒ เดือน 
เดือนละ 9,7๐๐ บาท 

 ๑16,4๐๐ - - 

- สมทบเงินประกันสังคม 5,82๐ - - 
ครูสอนภาษาอังกฤษ    
๑ อัตราเป็นเวลา ๑๒ เดือน  
เดือนละ  ๙,70๐ บาท 

๑16,4๐๐ - - 

- สมทบเงินประกันสังคม 5,82๐ - - 
๓ ครูคณิตศาสตร์   

๑ อัตรา เป็นเวลา  ๑๒ เดือน 
เดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๘๐,๐๐๐ - - 

- สมทบเงินประกันสังคม ๙,๐๐๐ - - 
๔ เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด   

๑ อัตรา เป็นเวลา  ๑๒ เดือน 
เดือนละ  ๑๒,84๐ บาท 

๑54,๐๘๐ - - 

- สมทบเงินประกันสังคม ๗,70๔ - - 

๕ ครูสอนคอมพิวเตอร์   
๑ อัตรา เป็นเวลา ๑๒ เดือน  
เดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๘๐,๐๐๐ - - 

-สมทบเงินประกันสังคม ๙,๐๐๐ - - 
ครูสอนคอมพิวเตอร์   
๑ อัตรา เป็นเวลา ๑๒ เดือน  
เดือนละ  ๑4,07๐ บาท 

๑68,84๐ - - 

-สมทบเงินประกันสังคม 8,442 - - 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

 
 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๖ ครูสอนภาษาจีน  
๑ อัตรา เป็นเวลา ๑๒ เดือน  
เดือนละ  ๙,70๐ บาท 

๑๑6,๔0๐ - - 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 
- 

๓๐ เมษายน ๒๕๖3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สมทบเงินประกันสังคม ๕,820 - - 
๗ เจ้าหน้าที่พัสดุ  ๑ อัตรา 

เป็นเวลา  ๑๒ เดือน 
 เดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๑๘๐,๐๐๐ - - 

-สมทบเงินประกันสังคม ๙,๐๐๐ - - 
๘ เจ้าหน้าที่บัญชี  ๑ อัตรา 

เป็นเวลา  ๑๒ เดือน   
เดือนละ  8,3๔๐ บาท 

 100,08๐ - - 

-สมทบเงินประกันสังคม 5,004 - - 
๙ พนักงานขับรถ  ๑ อัตรา  

เป็นเวลา  ๑๒ เดือน   
เดือนละ 10,07๐บาท 

๑๒0,๘4๐ - - 

- สมทบเงินประกันสังคม 6,042 - - 
๑๐ 

 
ยามรักษาความปลอดภัย 
๑ อัตรา เป็นเวลา ๑๒ เดือน 
เดือนละ ๙,91๐ บาท 

๑๑8,92๐  
- 

-   

 - สมทบเงินประกันสังคม ๕,9๔6 - -   
 ยามรักษาความปลอดภัย 

๑ อัตรา เป็นเวลา ๑๒ เดือน 
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท 

๑๑๒,๘๐๐ - -   

 - สมทบเงินประกันสังคม ๕,๖๔๐ - -   
๑๑ 

 
 

พนักงานทำความสะอาด 
๑ อัตรา เป็นเวลา ๑๑ เดือน 
เดือนละ 7,46๐ บาท 

   8๒,๐๖๐ - -   

 - สมทบเงินประกันสังคม 4,๑๐๓ - -   
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 

 

 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

 ๑๑ 
 (ต่อ) 

พนักงานทำความสะอาด   
๑ อัตราเป็นเวลา ๑๑ เดือน 
เดือนละ  7,46๐ บาท 

   8๒,๐๖๐ 
 

- -  
 
 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 
- 

๓๐ เมษายน ๒๕๖3 

 

- สมทบเงินประกันสังคม 4,๑๐๓ - - 

๑๒ พนักงานดูแลสวน ๑ อัตรา
เป็นเวลา ๑๒ เดือนๆ ละ  
8,12๐ บาท 

   ๙๗,๔๔๐ - - 

- สมทบเงินประกันสังคม 4,๘๗๒ - - 

๑๔ 
 

นักการภารโรง ๑ อัตรา 
เป็นเวลา ๑๒ เดือนๆ ละ  
๘,80๐ บาท 

๑๐5,6๐๐ - - 

- สมทบเงินประกันสังคม ๕,28๐ - - 

รวมทั้งสิ้น ๒,๔๘๐,๓๙๔ - -  

 
 

๖.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

๑.โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการมีคุณภาพตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีความถนัดในสาขาวิชา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและส่งเสริม
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

-  แบบประเมิน 
 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  มีบุคลากรเพียงพอเกิดความคล่องตัวในการการบริหารจัดการมีคุณภาพตามโครงการ 

๗.๒  มีครูสอนตรงตามความสามารถ ความถนัดทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
 ๗.๓  โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีคุณภาพตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

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

 



๑๖๙ 

 

 
  (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ                           
     ( นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์ )   ( นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย) 
ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นายอภิเดช    แจ่มพงษ์ ) 

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
 
(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

     ( นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ ) 
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 

 
ชื่อโครงการ                  ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
แผนงาน                       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางบำเพ็ญ นระแสน,  หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน, 

     และคณะหัวหน้าสายชั้น 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.       ที่ ๓  ข้อ ๒  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มฐ. ๒ 
ระยะเวลาดำเนินการ         ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๓ 

หมวด ๗  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้ครู
เป็นผู้เอ้ืออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถ
พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนา
ตนเองในการเป็นประชาคมอาเซียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ด้านบริหาร  และด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ     

ดังนั้น  จงึได้จัดทำโครงการประชุม  สัมมนาและศึกษาดูงานขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา   

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมพูนความรู้มากข้ึน 

 ๒.๒  เพ่ือนำประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัด
การศึกษา 
 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
จำนวน  ๑๐๐  คน  สามารถนำความรู้และทักษะประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัด
การศึกษา 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   
ร้อยละ  ๘๐  สามารถพัฒนาตนเองในด้านการบริหารจัดการ  และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 



๑๗๑ 

 

 
 
๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖2  ถึง  
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์                   
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 
  ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๔.๒  แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๔.๓  ประชุมคณะทำงาน  กำหนดหลักสูตรเนื้อหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้ง  ๔  กลุ่มบริหารงาน 
  ๔.๔  ดำเนินกิจกรรมตามแผนตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนด 
  ๔.๕  ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๔.๖  สรุป/รายงานผลการปฏบิัติงาน 

๕.  งบประมาณ  (ประมาณที่ได้รับการจัดสรร  241,980 บาท) 
โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 

 ๕.๑  เงินอุดหนุนรายหัว  ปีการศึกษา ๒๕๖2     1๐๐,๐๐0    บาท  
 ๕.๒  เงินครูสมทบ        141,980     บาท  
 

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ - ค่าจ้างเหมาพาหนะ - 7๘,๐๐๐ - 

 
 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖2 
– 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
 

 

2. ค่าวัสดุน้ำมัน - 4.000 - 

3 ค่าอาหารกลางวัน - 35,000 - 

4 ค่าอาหารว่าง - 10,000 - 

5 ค่าห้องประชุม - 3,000 - 
6. ค่าท่ีพัก - 70,000 - 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู - 40,000 - 

8. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ - 480 - 

9. ค่าจัดทำป้าย 
 

- ๑,5๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น - 241,980     -  

(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 



๑๗๒ 

 

 
 
๖.  การวัดผลและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ  ๘๐ 
๑.  สามารถพัฒนาตนเองสู่ประชาคมอาเซียน 
๒.  สามารถนำประสบการณ์ตรงที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
๓.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์
ในด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- การสอบถาม 
- การประเมินความพึงพอใจ 

 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  นำความรู้และประสบการณ์ตรง  
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

๗.๒  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ได้นำผลสรุปจากการประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการมาปรับปรุงแก้ไขและจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
 

.............................................................................................................. ....... 
 
 
 
(ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)              ผู้เสนอโครงการ 
         (นางบำเพ็ญ นระแสน)                               (นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย) 
ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย    ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอภิเดช   แจ่มพงษ์) 

    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
       (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายสุชาติ แวงโสธรณ์) 

    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 



๑๗๓ 

 

 
 
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน                             พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลัดดาวัลย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร, นางวรลักษณ์  บุญปก                                   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ที ่๓  ข้อ ๒      
สนองมาตรฐานการศึกษา   มฐ. ๒  
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖2  -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
โลกในยุคโลกาภิวัฒน์  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง 

การปกครอง  การศึกษา  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ซึ่งส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของ
ตนเองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มประเทศอาเซียนได้ใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนา  เพ่ือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ  การเมืองและ
ความมั่นคง  ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบการปฏิรูป
การศึกษา ได้แก่  ๑)  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ๒)  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า  สามารถดึงดูดคนเก่ง  คนดี  มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู  ๓)  พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท  ให้
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ
โรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน 

 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรคุณภาพยุคใหม่  
จึงต้องพัฒนาให้ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีทักษะ  มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  จึงจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้อบรม  ประชุมและสัมมนา  เพ่ือพัฒนา
ตนเองและผู้เรียน  ในด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและนำความรู้มาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๒.๒  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้พัฒนาตนเองในด้านวินัย  คุณธรรมและ
จรยิธรรม  
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑   ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จำนวน   
๙๔ คน  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ได้รับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ  เพ่ิมศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 



๑๗๔ 

 

                     ๓.๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง  เหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   ถึง   
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีข้ันตอน
และวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 
                     ๔.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  ๔.๒  แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๔.๓  ประชุมคณะทำงาน 
  ๔.๔  ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
  ๔.๕  ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๔.๖  สรุป/รายงานผลการปฏบิัติงาน   
 

๕.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๒๐,๐๐๐  บาท) 
 โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 
  ๕.๑  เงินอุดหนุนรายหัว  ปีการศึกษา ๒๕๖๒               ๒๐,๐๐๐   บาท  
  ๕.๒  เงินอุดหนุนรายหัว  เหลอืจ่ายปีการศึกษา ๒๕๖๑                 -       บาท  
 

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ 
 
 
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการอบรมประชุมและ
อบรมสัมมนา 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าอาหาร 
- ทำป้ายอบรม 
- ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ 

- 

 
- 
 
 

3,600 
10,000 
1,000 
3,400 
2,000 

 
- 
 

 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

- 
๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

   - 

รวมทั้งสิ้น - ๒๐,๐๐๐ -  
 (รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 

 

๖.  การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
๑.  ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ   

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

- การสัมภาษณ์   
- การประเมิน 



๑๗๕ 

 

และมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบเอกสาร 
๒.  ร้อยละ ๘๐  ของครูและบุคลากรสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินการปฏิบัติ 

- การสังเกต 
- การประเมินผลงาน 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการอบรม  ประชุมสัมมนา  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
 
(ลงชื่อ)          ผู้เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ 
 (นางลัดดาวัลย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร)         (นางพิทยาภรณ์  บรรณาลัย) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย           ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย           
            
 

(ลงชื่อ)                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นายอภิเดช    แจ่มพงษ์ ) 

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
      

(ลงชื่อ)               ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ ) 
         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

 

 
 
 
ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
แผนงาน                  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                                       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางวรลักษณ์ บุญปก, นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.      ที่ ๒  ข้อ ๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มฐ. ๒ 
ระยะเวลาการดำเนินการ      ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................. ....................................... 
 

๑.  หลักการและเหตุผล  
 วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การทำงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย สวยงาม มีคุณภาพ หน่วยงานจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอต่อการจัดการ บริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ฝ่ายบุคลากรจะต้องมี วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในการทำงาน  จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๒.๒  เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและใช้ในการ

บริหารจัดการงานในกลุ่มงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีวัสดุ และครุภัณฑ์สำนักงาน เพียงพอ ๑๐๐% 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑  บุคลากรเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
 ๓.๒.๒  บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ถึง   
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 

๔.๑  นำเสนอโครงการ 
  ๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ๔.๓  ดำเนินงานตามโครงการโดยใช้เงินกองทุนข้าราชการครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
  ๔.๔  สรุปและรายงาน 



๑๗๗ 

 

 
 
 
 
๕.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 1๐,๐๐๐ บาท) 

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 
๕.๑  เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา ๒๕๖2                    1๐,๐๐๐  บาท 

  ๕.๒  เงินอุดหนุนรายหัว เหลือปีการศึกษา ๒๕๖1           -   บาท  
  

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- กระดาษ เอ ๔ ๑๐ รีม 
- แฟ้มงาน 12 แฟ้ม 
- ไส้แฟ้ม 10  ห่อ 
- แฟ้มเสนอ 
- กระดาษปกสี 
- ลวดเสียบกระดาษ 
-  คลิปหนีบกระดาษ 
- กระดาษโฟโต้ 
- ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม
รายงานโครงการ  
 

- 
 
 
 
 
 
 

9,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

5๐๐ 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
 
 
 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖2 

- 
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 

 
 

รวมทั้งสิ้น - 1๐,๐๐๐ -  
 (รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 

๖.  การวัดผลและการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในการดำเนินงานอย่างพอเพียง 
๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจให้
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ - การประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการดำเนินงานอย่างพอเพียง 
 ๗.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 



๑๗๘ 

 

  
 

........................................................................................................ 
 
 
 
(ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)                       ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางวรลักษณ์ บุญปก )                              ( นางพิทยาภรณ์  บรรณาลัย ) 
ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย          ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายอภิเดช  แจ่มพงษ์ ) 
                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)        ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ ) 
           ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


