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โครงการที่  20 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
สนองยุทศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           
กลยุทธ์ข้อที่ 2    พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ข้อที่ 2   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สนองยุทธศาสตร์สถานศึกษาข้อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                 นางนพพร  ศรีสุพงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       1   ตุลาคม   2562  -  30  กันยายน    2563 
งบประมาณ      20,000   บาท    
********************************************************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล            
 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก าลังเจริญรุดหน้า เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานจึงต้องปรับปรุง
ระบบงานบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอเพ่ือให้ครู
และบุคคลากรได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ได้สะดวก รวดเร็ว  
2.  วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง  
          2.2   เพ่ือให้การเก็บเอกสารเป็นระบบ  มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  
3.   เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ  
         3.1.1  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.1.2  มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  
      
3.2   เชิงคุณภาพ 
         3.2.1  การเก็บเอกสารเป็นระบบ  ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน  
          3.2.2   การบริหารงาน การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว  
 
 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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4.  สถานที่ด าเนินการ 
            โรงเรียนโพนงามศึกษา   อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร  
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          1   ตุลาคม   2562  -  30  กันยายน    2563 
6.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล 
4.  สรุปรายงายผลการปฏิบัติงาน 

 

1 - 15 ต.ค. 62 
15 - 30 ต.ค. 62 
1 พ.ย. 62 - 1 ก.ย. 63 
1 - 30 ก.ย. 63 

 

  
7.   รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

  ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล 
 
 
 

 20,000   
 

 20,000   
 
 
 

1   ตุลาคม   
2562  -  30  
กันยายน    
2563 
 

นางนพพร 
 

รวม 20,000           
 
8.การประเมินผล 
            ตัวชี้วัดความส าเร็จ       วิธีการประเมิน         เครื่องมือ 
  ผลผลิต ( outputs)    
1. ระบบบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ มีข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน      
  

 
-ตรวจสอบ 
-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

  ผลลัพธ์ (outcomes) 
 1. การเก็บเอกสารเป็นระบบ  ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นปัจจุบัน  
 2. การบริหารงาน การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว  

 
-สรุปผลการประเมิน 
-แบบสรุปการประเมิน 
 

 
แบบประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ               
 กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้บริการงานแก่บุคลากรทางการศึกษาสะดวกและ
รวดเร็ว  น าข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

(ลงชื่อ)    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                      ( นางนพพร  ศรีสุพงศ์ ) 

 
                               (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

              ( รัชนีกร   คิดโสดา) 
                                                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
 
                                           
 

          (ลงชื่อ)                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายจ ารัส  พิมพา   ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงการที่  21 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
สนองยุทศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           
กลยุทธ์ข้อที่ 2    พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ข้อที่ 2   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สนองยุทธศาสตร์สถานศึกษาข้อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                   นายอุดม   จันทร์ใด,นางสาวภิญยา มุงธิราช 
ระยะเวลาด าเนินงาน       1   ตุลาคม   2562 -  30  กันยายน    2563 
งบประมาณ                  30,000   บาท 
***********************************************************************************
* 
1. หลักการและเหตุผล       
 การที่บุคคลใดก็ตามจะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานจะต้องได้แรงเสริมหรือแรงสนับสนุนก าลังใจ  
ในหลายๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นค าชม หรือแรงสนับสนุนจากผู้บริหาร  เพื่อนร่วมงาน  หรือทางโรงเรียน  ต่างก็ท า
ให้ผู้ได้รับมีความภูมิใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่โรงเรียน  ดังนั้น
โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงได้จัดโครงการสร้างขวัญก าลังใจข้ึน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  
 2.2  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคคลากรในโรงเรียนมีขวัญก าลังใจในการท างาน  
3.   เป้าหมาย 
      3.1    เชิงปริมาณ    
         3.1.1   ครูและบุคลากรในโรงเรียนกิจกรรมร่วมกัน  
           3.1.2  บุคลากรได้รับของขวัญในวาระที่ส าคัญต่างๆ 
          
3.2    เชิงคุณภาพ 
          3.2.1   ครูและบุคลากรในโรงเรียนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
          3.2.2   บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
4.  สถานที่ด าเนินการ 
            โรงเรียนโพนงามศึกษา   อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร  

    กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          1   ตุลาคม   2562 -  30  กันยายน    2563 
6.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล 
4.  สรุปรายงายผลการปฏิบัติงาน 

1-15 ต.ค. 63 
15 – 30  ต.ค. 63 
1 พ.ย. 61 - 1 ก.ย. 63 
1 - 30 ก.ย. 63 

 

 
7.   รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

 
              กิจกรรม 

   งบประมาณ                                         
   รวม 

  
ระยะเวลาด าเนินการ 

            
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1.  จัดหาของขวัญจับฉลากงานส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2. จัดงานเลี้ยงต้อนส่ง บุคลากรที่
ได้ย้าย 
3.   มอบของที่ระลึกและเกียรติ
บัตรดีเด่นด้านต่างๆ 

 15,000 
 

5,000 
 
10,000 

 

 15,000 
 

5,000 
 
10,000 
 

1-15 ต.ค. 63 
 
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
  
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
 

ครูอุดม 
 

รวม 30,000   
 
8. การประเมินผล 

            ตัวชี้วัดความส าเร็จ       วิธีการประเมิน         เครื่องมือที่ใช้ 
  ผลผลิต ( outputs)    
 1.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนกิจกรรมร่วมกัน  
 2.  ครูและบุคลากรได้รับของขวัญในวาระท่ีส าคัญต่างๆ        
  

 
-สังเกต สอบถาม 
 
-คณะกรรมการลงความเห็น 

 
-บันทึกการสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมิน 

  ผลลัพธ์ (outcomes) 
 1.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 2.  ครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ 

 
- สังเกต  สอบถาม 
 
-สังเกต    สอบถาม 
 

 
บันทึกการสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมิน 

 
 
 
 



 
 
 

125 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนโพนงามศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ               
      ครูและบุคลากรในโรงเรียนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีขวัญก าลังใจในการท างาน  ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  เต็มความสามารถ 
 
     

(ลงชื่อ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                 ( นายอุดม  จันทร์ใด ) 
                               
 
                          (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

          ( รัชนีกร   คิดโสดา) 
                                                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
 
                                           
 

          (ลงชื่อ)                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายจ ารัส  พิมพา ) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

126 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

 
โครงการที่  22 

 
ชื่อโครงการ    พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา           
สนองยุทศาสตร์ชาติข้อที่ 3       ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           
กลยุทธ์ข้อที่ 1   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ข้อที่ 2   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สนองยุทธศาสตร์สถานศึกษาข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง       
ผู้รับผิดชอบ    นางนพพร  ศรีสุพงศ,์ นางศิริพร งาสิทธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       1   ตุลาคม   2562  -    30  กันยายน    2563 
งบประมาณ              350,000    บาท 
***********************************************************************************
* 
1. หลักการและเหตุผล            
 การบริหารงานบุคคลโรงเรียนโพนงามศึกษาในปัจจุบัน    ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ  และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  
เพ่ือให้น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน     
  2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1   เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม 
          2.2   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา 
3.   เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ    
         3.1.1   มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา           
 3.1.2   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
        3.2   เชิงคุณภาพ    
         3.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี   
                   สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 
          3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม 
4.  สถานที่ด าเนินการ 
            โรงเรียนโพนงามศึกษา   อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร  

    กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
            1   ตุลาคม   2562  -    30  กันยายน    2563 
 
6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 

     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล 
     4. สรุปรายงายผลการปฏิบัติงาน 

1 - 15  ต.ค. 62 
15 – 30  ต.ค. 62 
1 พ.ย. 62 - 1 ก.ย. 63 
1 - 30 ก.ย. 63  

 
 
 
 
 

 
7.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 จัดเตรียมส ารองงบเบี้ยเลี้ยงการ,ประชุม
อบรม สัมมนาของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

300,000 50,000  350,000 
 

ครูนพพร 
 
 

รวม    350,000  
 
8.การประเมินผล 
            ตัวชี้วัดความส าเร็จ       วิธีการประเมิน         เครื่องมือที่ใช้ 
  ผลผลิต ( outputs)    
1.  มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุม  
อบรม สัมมนา อย่างเพียงพอ 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการ
พัฒนาตนเอง  
 

 
-สรุปผลการประเมิน 
-รายงาน 

 
-แบบประเมิน 
-แบบรายงาน 

  ผลลัพธ์ (outcomes) 
 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี   
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองตามความเหมาะสม 

 
-สรุปผลการประเมิน 
-รายงาน 

 
แบบประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานครู 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ               
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ในรูปแบบที่หลากหลาย   
โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
 

                       
 

   (ลงชื่อ)                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                ( นางนพพร ศรีสุพงศ์ ) 

 
                             (ลงชือ่) ว่าที่ ร.ต.หญิง                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

          ( รัชนีกร   คิดโสดา) 
                                                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
 
                                           
 

          (ลงชื่อ)                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายจ ารัส  พิมพา ) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงการที่  23 

 
 
ชื่อโครงการ   ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สนองยุทศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           
กลยุทธ์ข้อที่ 2    พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ข้อที่ 2   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สนองยุทธศาสตร์สถานศึกษาข้อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                 นางนพพร  ศรีสุพงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       1   ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563 
งบประมาณ      200,000   บาท    
********************************************************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล            
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด าเนินชีวิตตามพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จ
พระ เจาอยูหัวเพ่ือใหประชาชนทุกระดับ ไดมีภูมิคมุกันที่ดี โดยเนนกระบวนการจัดการ เรียนรูจ านวน 3 ดาน 
คือ 1) ใหชุมชนมีการสืบทอดและใชภูมิปญญาทองถิ่น 2) มีการเรียนรูปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  3) มีความ
พอดี ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภมูิคุมกัน ดังนั้น โรงเรียนโพนงามศึกษา จึงไดจัดกระบวนการเรียนรูให
กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 66 คน เพ่ือเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดโครงการ
ศึกษาดู งานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงใหแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหน าความรู้ทู ี่ไดจากการศึกษา ดู
งานใชงานกับชีวิตจริงตอไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือใหบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ไดเรียนรูวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
 2.2  เพ่ือเรียนรูการน าวัตถุดิบในทองถิ่นมาประยุกตใชในชีวิตและการสอน  
 2.3 เพ่ือน าความรูและประสบการณมาถายทอดใหแกชุมชนของตนเอง 
        2.4  เพ่ือน ามาบูรณาการในการเรียนการสอน  
 

    กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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3.   เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ  
          ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 66 คน  
      
3.2   เชิงคุณภาพ 
         3.2.1  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดเรียนรูวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
          3.2.2   เพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและช่วยในการเรียนการสอนต่อไป 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ 
     พ้ืนที่ด าเนินการ :  จุดที่ 1 แนวคิดและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนผลไม้เจริญชัย ต.
พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  จุดที่ 2 แปลงวิจัย ทดลองไม้ผล แหล่งรวบรวมพันธุ์ทุเรียน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรี จุดที่ 3 เยี่ยมชม ตรอกนอง เมืองเกษตรสีเขียว เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ อบต.ตรอกนอง อ.ขลุง 
จ.จันทบุรี    
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          1   ตุลาคม   2562  -  30  กันยายน    2563 
6.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล 
4.  สรุปรายงายผลการปฏิบัติงาน 

 

1 - 15 ต.ค. 62 
15 - 30 ต.ค. 62 
1 พ.ย. 62 - 1 ก.ย. 63 
1 - 30 ก.ย. 63 

 

  
7.   รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

   
ขั้นด าเนินการ(Do) 
- ติดต่อสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน  
- ศึกษาดูงาน จุดที่ 1 แนวคิดและ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ณ สวนผลไม้เจริญชัย 
ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  

    
 
 
200,000 

1   ตุลาคม   
2562  -  30  
กันยายน    
2563 
 

นางนพพร
,น.ส.ศิวกานต์  
 

รวม 200,000   
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8. การประเมินผล 
            ตัวชี้วัดความส าเร็จ       วิธีการประเมิน         เครื่องมือ 
  ผลผลิต ( outputs)    
 ครแูละบุคลากรโงเรียนโพนงามศึกษา จ านวน   66  
คนเข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ 
 
  

 
-ตรวจสอบ 
-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 
- แบบประเมินโครงการ 
- บัญชีลงทะเบียนการเข้า
ร่วม 

  ผลลัพธ์ (outcomes) 
กิจกรรมโครงงานที่ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
-ประเมินจากการจัดท า
กิจกรรม,โครงงาน
,โครงการ เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน 
หลังจากไปศึกษาดูงาน
มา 

 
1. แบบส ารวจกิจกรรม,
โครงงาน,โครงการ 
2. แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ               
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถในการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันไปถายทอดได้ 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวคิดในการน าความรูไปใชในการประกอบอาชีพอยางพอเพียงและอยูรวม
กับ สังคมอยางมีความสุข  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรูถายทอดให้ก ับประชาชนในชุมชนได้ 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       ( นางนพพร  ศรีสุพงศ์ ) 

 
                              (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          ( รัชนีกร   คิดโสดา)                                                                                      
                                                หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
                                     

           (ลงชื่อ)                                ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายจ ารัส  พิมพา   ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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