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งานโครงการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนนบพิต าวิทยา ปีการศึกษา 2563 

 งบประมาณ ๑๓๐,000  บาท   
เงินอุดหนุน ๑๓๐,๐00  บาท   เงิน   -    บาท   อ่ืนๆ  -   บาท  

************************************************************************************* 
 

๓1. โครงการเสริมสร้างบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา  

ประเด็น2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๑) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู และโรงเรียนนบพิต าวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)        

๒) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตาม
ความต้องการสอดคล้องกับการปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/ปีการศึกษา  

๓) โรงเรียนก าหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN)  
๔) โรงเรียนก าหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PSAR) ทุกภาคเรียน 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล  า
ทางการศึกษา  
 นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ – 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่ความ

เป็นเลิศ  
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 

ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น 
 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
   กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารทั่วไป         
  กลุ่มบริหารงบประมาณ             กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ ๑๒๒,๕๐๐  บาท 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาตามมาตรฐานระดับชาตินั น  ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของการพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ  การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  และการพัฒนาครูให้มีความรู้    
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ครูมีความสามารถในการผลิต  การใช้  การประเมินผล  สื่อ  นวัตกรรม  
สามารถใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครูต้องมีความเข้าใจในระบบการวัด ประเมินผล  
ตลอดจนเป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่น
พัฒนาตนเอง  มีการแสวงหาความรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ  รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถท าผลการประเมิน พัฒนาการ มาปรับเปลี่ยนการเรียน  การสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป  และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้  เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
         จากเหตุผลดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  มีนโยบายด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการศึกษา  ด้านการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม  มี
คุณภาพ  และมีวิทยฐานะสูงขึ น  ลดภาระงานครู  ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  มี
การดูแลคุณภาพชีวิตของครู  ด้วยการปรับโครงสร้างหนี และจัดตั งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู  ควบคู่ไปกับลงทุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เน้นการพัฒนาเนื อหาสารและบุคลากร  ให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า  และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดทิศทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ให้มีการพัฒนาหลักสูตร  ปรับกระบวนการผลิต  และการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง  
และ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ส่วนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  ได้
ก าหนดกลยุทธ์  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  โดยมีเป้าหมายความส าเร็จหลายประการ  เช่น  



                                                                                                 290 
 

ให้ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ครูทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนด 
   โรงเรียนนบพิต าวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของหลักสูตร  และการปฏิรูปการศึกษา  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจร่วมกัน  
และช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ น  โดยการพัฒนาคุณภาพของครู  พัฒนากระบวนการ
นิเทศ  ติดตามผล  ส่งเสริมการอบรม  ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ส่งเสริมเครือข่ายครูแกนน าภายใน
โรงเรียน  และส่งเสริมการผลิตให้สื่อการสอนอย่างเพียงพอ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถของครูด้าน
เทคโนโลยีตามเป้าหมายของโรงเรียนในฝันและจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องทุกปี 
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เชิงปริมาณ 

๑. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๓๔  คน  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครู และโรงเรียนนบพิต าวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)        

๒. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๓๔  คน  ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษา       ดู
งานตามความต้องการสอดคล้องกับการปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

๓. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๓๔  คน  มีแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN) 
๔. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๓๔  คน  มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคล (PSAR) ทุกภาคเรียน 
   

 ๒.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 

  ๒. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง  การอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และการท าผลงานทาง    
วิชาการ 

  ๓. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ  พัฒนาตนเองเป็นประจ า รับฟังความ
คิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 

3.1  เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ

โรงเรียนนบพิต าวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)        
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตามความต้องการสอดคล้องกับการ

ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN) 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PSAR)  

ทุกภาคเรียน 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ

โรงเรียนนบพิต าวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)        
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตามความต้องการสอดคล้อง

กับการปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการวางแผนการท างาน ท า ID PLAN ได้ถูกต้อง 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการวางแผนการท างาน ท า PSAR ได้ถูกต้อง 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองโดยการอบรม  ประชุม  
สัมมนา 

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 1  เม.ย.6๓ – 
30  มี.ค.6๔ 

ครูสุพรพรรณ 
และคณะ 

๒ กิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษา
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

- - - - 1  เม.ย.6๓ – 
30  มี.ค.6๔ 

ครูสุพรพรรณ 
และคณะ 

๓ ส่งเสริมครูส่งผลงานที่เป็นเลิศ 
Best Practice 

- - - - 1  เม.ย.6๓ – 
30  มี.ค.6๔ 

ครูนิภา และ
คณะ 

๔ พัฒนาเทคนิคการเขียนการ
จัดการเรียนรู้ 

- ๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ 1  เม.ย.6๓ – 
30  มี.ค.6๔ 

ครูนิภา และ
คณะ 

๕ ครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC - - - - 1  เม.ย.6๓ – 
30  มี.ค.6๔ 

ครูพิมพิมล 
และคณะ 

๖ ๑ ครู ๑ ID PLAN ๑ PSAR 
ต่อภาคเรียน 

- - - - 1  เม.ย.6๓ – 
30  มี.ค.6๔ 

ครูนิภา และ
คณะ 

๗ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ - ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ 1  เม.ย.6๓ – 
30  มี.ค.6๔ 

ครูนิภา และ
คณะ 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครู และโรงเรียนนบพิต าวิทยา และจัดให้
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)        
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานตามความต้องการสอดคล้องกับการปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/
ปีการศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN) 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (PSAR) ทุกภาคเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครู และโรงเรียนนบพิต าวิทยา และจัดให้
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)        
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานตามความต้องการสอดคล้องกับการปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/
ปีการศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการวางแผนการท างาน ท า ID 
PLAN ได้ถูกต้อง 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการวางแผนการท างาน ท า 
PSAR ได้ถูกต้อง 

 
การรายงานผลการท า
กิจกรรม PLC 
 
การรายงานผลการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน 
ตรวจสอบID PLAN  
ตรวจสอบPSAR 
 
 
 
 

 
- แบบรายงาน
ผลการท า
กิจกรรม PLC 
 
- แบบรายงาน
ผลการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดู
งาน 
- แบบรายงาน
ผลการID PLAN 
และ PSAR 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ......................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
              (นางสุพรพรรณ  รักจันทร์)                   (นางนิภา  ใหม่ชุม) 
                         ต าแหน่ง คร ู                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

ลงชื่อ................................... ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)          (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
          หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ     ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการเสริมสร้างบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ 

กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน  จ านวน  122,500.บาท   

ครูผู้รับผิดชอบ  นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้
งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 โครงการเสริมสร้าง
บุคลากรในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางวิชาชีพ 

      

 - ค่าเดินทาง - ๒๐,000 ๒๐,000 - 40,000 - 
 - ค่าลงทะเบียนการอบรม - ๕,000 ๕,000 - 10,000 - 
2 กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการ

เขียนการจัดการเรียนรู้ 
      

 ค่าอาหารกลางวัน(50) 32 คน 1,600   1,600  
 ค่าอาหารว่าง 32 คน 640   640  
 กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 150    150 
 อ่ืนๆ  110   110  
3 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพ 
      

 ค่ารถรับจ้างไม่ประจ าทาง 7  วัน  70,000  70,000  
        
 รวม - 27,500 95,000 - 122,350 150 
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๓2. โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง          ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็น ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้       

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
        ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
        ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
       นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
       นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
       นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
           ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
       นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 5  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ที่ 1ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่ความ

เป็นเลิศ  
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 

ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ          กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม 2564 
งบประมาณ     -   บาท 
 

******************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 
22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียน
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานได้จัดท ายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั นพื นฐาน เป็นแนวทาง
การจัดการศึกษาขั นพื นฐานส าหรับคนไทยทุกคน เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ เพราะทรัพยากรมนุษย์มี
ความส าคัญต่อความเจริญกา้วหน้าของชาติ ที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษาขั นพื นฐาน ได้
เขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จะท าให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ คือ ผู้เรียนมีสมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือสร้าง
คนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นพื นฐาน
ส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ นกับเยาวชนไทยให้เป็นผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล 
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จึงเกิดแนวคิด "จุดแตกหักในห้องเรียน" เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการปฏิรูป
การศึกษาขั นพื นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ การปฏิรูปการเรียนการสอน เช่นปฏิรูปหลักสูตร ต ารา
หนังสือเรียนโดยการปรับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรการศึกษาทางเลือก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร การ
ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม การผลิต จัดหา ใช้สื่อนวัตกรรม และการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ การปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง จัดท าคลังข้อสอบกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และน าผลการทดสอบไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน การปฏิรูปการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยพัฒนาระบบการนิเทศก ากับติดตามเป็นแบบแอพพลิเคชั่น ศึกษาเทศก์
(Supervision Application) ปรับบทบาทศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นิเทศอย่างแท้จริง ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ปฏิรูปการ
พัฒนาวิชาชีพ เช่น การปฏิรูประบบการผลิตและการสรรหา ปรับระบบการผลิตครูทั งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา สรรหาให้ได้คนเก่งคนดีมาเป็นครู ก ารปฏิรูประบบการพัฒนาครู เน้นการท า
แผนพัฒนาครู ก าหนดและประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครู และพัฒนาครูโดยระบบ Action Learning ใน
สถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั งวัดและประเมินผลการพัฒนาครู การปฏิรูประบบค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ซึ่งพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่จูงใจให้คนเก่ง คนดี มาเป็นครู พัฒนาระบบการยกย่องเชิดชู
เกียรติครู ให้สมกับวิชาชีพชั นสูง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้สูงขึ น การปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ปรับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะการสอนและผลงานการสอนของครู ด้านที่ 
3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เช่น การปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา เน้นการส่งเสริมให้สถานศึกษาทุก
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แห่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ (Professional Learning Community = PLC) สร้างระบบความรับผิดชอบ
ระหว่างครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครอง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา สร้างภาวะ
ผู้น าให้ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื นที่การศึกษา ครู และผู้บริหารสถานศึกษา การปฏิรูประบบการวางแผน โดยเริ่ม
จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน การปฏิรูประบบ
งบประมาณ เน้นกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส ารวจความเหลื่อมล  า
ในการอุดหนุนเงินรายบุคคลกับโรงเรียน สพฐ.ขนาดต่างๆ และความเหลื่อมล  าระหว่างโรงเรียน ก ารปฏิรูปโครงสร้าง
อ านาจหนา้ที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ระดับเขต
พื นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาข้นพื นฐาน การปฏิรูประบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ิม
ประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และส านักงานเขต
พื นที่การศึกษา การปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา เร่งพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาได้
อย่างเทา่เทียม และเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

เพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั นพื นฐานดังกล่าว ซึ่งกระบวนการ PLC เป็น
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพ่ือท างานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งนวัตกรรม Professional Learning 
Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์ บนพื นฐาน
วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม 
เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 
และสนองต่อจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
โรงเรียนนบพิต าวิทยา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท าโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ขึ น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เชิงปริมาณ   

1. เพ่ือใช้นวัตกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพProfessional Learning Community (PLC) ระหว่างครู
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุข
ของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 
 2.2  เชิงคุณภาพ 
ครูมีทักษะและสามารถใช้กระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ”พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา  
3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1  เชิงปริมาณ   

ครทูุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC)สร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือท างานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างครูเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 3.2  เชิงคุณภาพ   
 ครรู้อยละ ๘๐ สามารถ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยใช้รูปแบบ“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” PLC (Professional Learning Community)  

4.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้PLC 

- - - - พ.ค. 2563 ถึง 
มีนาคม 2564 

พิมพิมล  
พรหมลักษณ ์

  
5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
     ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือท างานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
      ครูร้อยละ ๘๐ สามารถ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
รูปแบบ“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”PLC (Professional 
Learning Community)  
 

 
-การรายงานผลการท า
กิจกรรม PLC  
 
 
 
 
-การรายงานผลการท า
กิจกรรม PLC  
 

 
-แบบรายงานผลการ
ท ากิจกรรม PLC 
 
 
 
 
-แบบรายงานผลการ
ท ากิจกรรม PLC  
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์)                 (นางนิภา  ใหม่ชุม) 

             ต าแหน่ง คร ู        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
          ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)                   (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
           หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ     ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

กิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC   
งบประมาณ  จ านวน  -   บาท   

ครูรับผิดชอบ นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
รายละเอียดกิจกรรม:ส ารวจ รวบรวมและสรุปผล การรายงานการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(PLC)ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาต าแหน่งครู โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 - - - - - - - 
2 - - - - - - - 
3 - - - - - - - 
4 - - - - - - - 

รวม - - - - - - 
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3๓. โครงการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
          -  
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
  นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่  3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่ความ
เป็นเลิศ  
   กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
และสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น 
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มบริหารทั่วไป         
  กลุ่มบริหารงบประมาณ         กลุ่มบริหารงานบุคคล 

            กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิภา  ใหม่ชุม 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2563 –  มีนาคม  2564 
งบประมาณ     -       บาท 
 

******************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา
เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การบริหารงาน
โดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน  าหนึ่งใจเดียวกัน  และท างานด้วยความพอใจ  ขวัญและก าลังใจมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก  เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล  
แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน  บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดี
การปฏิบัติงานอาจไม่มปีระสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร  ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจ
ที่ดี  การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกกว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง  ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญก าลังใจ
ในการท างานแล้วย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีท างานอย่างมีความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงานไม่เฉี่อยชา
และท้อแท้ การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการท างาน 
 ดังนั นโรงเรียนนบพิต าวิทยา  ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงจัดท าโครงการเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาขึ น 
 

2.  วัตถุประสงค ์ 
2.1  เชิงปริมาณ   

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษาละ 2 ครั ง 
 2. เพ่ือจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนคนได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื นเมืองนครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร 
 ๔. เพ่ือให้ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยา ทุกคน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

5. เพื่อให้โรงเรียนมีจ านวนครูตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
6. เพ่ือจัดงานเลี ยงรับ-ส่ง แก่ครูที่ย้ายออกและเกษียณอายุราชการ และย้ายเข้ามาโรงเรียนทุกครั ง 

 7. เพ่ือจัดกิจกรรมเลี ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีละ 1 ครั ง 

2.2  เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษาละ 2 ครั ง 
2. ครูและบุคลากรทุกคนมีแฟ้มทะเบียนประวัติที่เป็นปัจจุบัน 
3. สร้างความสามัคคีและสานความสัมพันธ์ในองค์กร 

 4. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมขององค์กร  
5. วางแผนอัตราก าลัง ด าเนินการสรรหา บรรจุ  แต่งตั ง ให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน การ

เปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ น การย้ายเข้า และย้ายออก 
6. ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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7.  จัดงานเลี ยงรับ-ส่ง แก่ครูที่ ย้ายออกและเกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามาโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
8.  ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยาได้ท ากิจกรรมร่วมกันในวันสงกรานต์ 
 

3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1. มีจ านวนครูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
  2. ครูและบุคลากร ทุกคนมีแฟ้มทะเบียนประวัติ    

๓. ครูและบุคลากร ทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  2  ครั ง     
๔. ครูและบุคลากร ทุกคน  ได้รับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

     ๕. มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก  เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามา 
ด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียนทุกครั ง 
  6. ครูและบุคลากร ทุกคนได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื นเมืองนครศรีธรรมราช  
ทุกวันอังคาร 

 7.  ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเลี ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 8.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วมร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน  า 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  รดน  าขอพรพ่อแม่ครู บุคลากรและผู้มีพระคุณ 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. มีจ านวนครูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ร้อยละร้อย   

2. ครูและบคุลากร มีทะเบียนประวัติร้อยละร้อย 
  ๓. ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  2  ครั ง  ร้อยละร้อย 
     ๔. ครูและบุคลากรได้รับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานร้อยละร้อย 
     ๕. มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก  เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามา 
ด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียนทุกครั ง 
              ๖. ครูและบุคลากรได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื นเมืองนครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร  
ร้อยละร้อย 
  7.  ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเลี ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร้อยละ 90 

          8.  ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ 
สรงน  าพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน และรดน  าขอพรพ่อแม่ครู บุคลากรและผู้มีพระคุณ ร้อยละ 80 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 สานสายใยชาว น.ต. - - - - พ.ค./พ.ย.63 นางนิภา 
2 ระบบสารสนเทศครูและบุคลากร

ทางการศึกษา อัตราก าลัง 
ทะเบียนประวัติ วัสดุส านักงาน 

- - 6,000 6,000 มิ.ย./พ.ย. 63 นางนิภา 

3 แต่งผ้าไทยในวันอังคาร - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

นางนิภา 

4 สืบสานสัมพันธ์ครอบครัวน  าเงิน-
ชมพู 

- - - - 25-30  ธ.ค.
63 

นางนิภา 

5 รดน  าขอพรพ่อแม่ครู บุคลากร
และผู้มีพระคุณ 

  1,500 1,500   

 รวม - - - 7,500 - - 

 
5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนนบพิต าวิทยามีจ านวนครูตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ครูและบุคลากร ทุกคนมีทะเบียนประวัติ 
3. ครูและบุคลากร ทุกคนได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ  2  ครั ง 
4. ครูและบุคลากร  ทุกคน  ได้รับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
๕. มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก  
เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามาด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียน
ทุกครั ง 
6. ครูและบุคลากร ทุกคนได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้า
พื นเมืองนครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร 
7.  และบุคลากร ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 
8.  ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยาทุกคนเข้าร่วมสรง
น  าพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  รดน  าขอพรพ่อแม่และผู้มี
พระคุณ 
 

 
- ดูข้อมูลอัตราก าลัง 
- ดูแฟ้มทะเบียน
ประวัติ 
- ดูผลการประเมิน 
ผลการการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากร 
- สอบถามความพึง
พอใจในการสร้าง
ขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการจัด
งานเลี ยงรับ-ส่ง ครู 
- สังเกตการแต่งกาย 

 
- แบบรายงาน
อัตราก าลัง 
- แบบบันทึกแฟ้ม
ทะเบียนประวัติ 
- แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานการ
จัดกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
1. มีจ านวนครูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ร้อยละร้อย  
2. ครูและบคุลากร มีทะเบียนประวัติร้อยละร้อย 
๓. ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  
2 ครั ง  ร้อยละร้อย 
๔. ครูและบุคลากรได้รับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ร้อยละร้อย 
๕. มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก  
เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามาด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียน
ทุกครั ง 
๖. ครูและบุคลากรได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื นเมือง
นครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร ร้อยละร้อย 

7.  มีการจัดกิจกรรมลี ยงสังสรรค์วันขึ นปีใหม่ 
8.  ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยาได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณร่วม 
ประเพณีรดน  าขอพรพ่อแม่ครู บุคลากรและผู้มีพระคุณ และ 
สรงน  าพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  ร้อยละ 80 

  

 
 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนิภา  ใหม่ชุม)                     (นางนิภา  ใหม่ชุม) 
         ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)            (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ         ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กิจกรรม ระบบสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตราก าลัง ทะเบียนประวัติ วัสดุส านักงานงบประมาณ  
เงินอุดหนุน  จ านวน  7,500 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางนิภา  ใหม่ชุม 
รายละเอียดกิจกรรม  วางแผนอัตราก าลังครู / จัดกิจกรรมสังสรรค์ / รดน  าขอพร 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ระบบสารสนเทศครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา อัตราก าลัง 
ทะเบียนประวัติ วัสดุ
ส านักงาน 

 
 
 
 

 

3,000 
 
 
 

 

3,000 
 
 
 

 

  6,000 

 -  หมึกพิมพ ์  1200 1200   2,400 
 - กระดาษเกียรติบตัร  430 430   1000 
 - กระดาษปก  360 360    
 - ใบมีดคัตเตอร ์  100     
 - ซองใส่เอกสาร  200 200   200 
 - แฟ้มสันกว้าง  3”  A4  750    375 
 - สติกเกอร์เคลือบปก  350 350   350 
 -โพสอิท  70     

2 รดน  าขอพรพ่อแม่ครู 
บุคลากรและผู้มี
พระคุณ 

      

 - ผ้าห่มพระพุทธรูป   300   300 
 - ผ้าถุง   300   300 
 - เสื อ   300   300 
 - ดอกไม้   300   300 
 - พวงมาลัย   200   200 
 - ธูป  เทียน   70   70 
 - น  าอบไทย   30   30 

รวม  3460 4,040 - - 7,500 
 
 

 


