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งานโครงการเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 งบประมาณ 170,000  บาท   
เงินอุดหนุน ๑๗0,๐00  บาท   เงิน   -    บาท   อ่ืนๆ  -  บาท  

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

๓๒. โครงการ การเสริมสร้างบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ 
      ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
      มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     
 สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑. ด้านความปลอดภัย 
  ๒. ด้านโอกาส 
  ๓. ด้านคุณภาพ 
  ๔. ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
         กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
   ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
   งบประมาณ  165,000  บาท 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานระดับชาตินั้น  ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของการพัฒนาระบบบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  และการพัฒนา
ครูให้มีความรู้   ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ครูมีความสามารถในการผลิต  การใช้  การ
ประเมินผล  สื่อ  นวัตกรรม  สามารถใช้เทคโนโลยี  เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครูต้องมี
ความเข้าใจในระบบการวัด ประเมินผล  ตลอดจนเป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  มีการแสวงหาความรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ  รับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอื ่นและยอมรับในการเปลี ่ยนแปลง  สามารถทำผลการประเมิน พัฒนาการ มา
ปรับเปลี่ยนการเรียน  การสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และนำผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป  และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

จากเหตุผลดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  มีนโยบายด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการศึกษา  ด้านการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มี
คุณธรรม  มีคุณภาพ  และมีวิทยฐานะสูงขึ้น  ลดภาระงานครู  ที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืน
ครูให้นักเรียน  มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครู  ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครู  ควบคู่ไปกับลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาสารและบุคลากร  ให้พร้อมรองรับ
และใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า  และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดทิศ
ทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ให้มีการพัฒนาหลักสูตร  ปรับกระบวนการผลิต  และการพัฒนาครูให้มี
คุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ส่วนนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดกลยุทธ์  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ  โดยมีเป้าหมายความสำเร็จหลายประการ  เช่น  ให้ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา  สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ครูทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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โรงเรียนนบพิตำวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื ่องให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตร  และการปฏิรูปการศึกษา  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้
มีความเข้าใจร่วมกัน  และช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น  โดยการพัฒนา
คุณภาพของครู  พัฒนากระบวนการนิเทศ  ติดตามผล  ส่งเสริมการอบรม  ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  ส่งเสริมเครือข่ายครูแกนนำภายในโรงเรียน  และส่งเสริมการผลิตให้สื่อการสอนอย่างเพียงพอ ควบคู่
ไปกับการพัฒนาความสามารถของครูด้านเทคโนโลยีตามเป้าหมายของโรงเรียนในฝันและจัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องทุกปี 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม ประชุม  สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิทยฐานะ  
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 
๒.๔ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนคนเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
      สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 
๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ 
      ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนางาน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๖ เพ่ือให้ครูและบุคลากรรู้จักวางแผนการทำงาน มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา   
      งาน  (PA) และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน   
      ตำแหน่ง     
๒.๗ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเอง 
      ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือ 
            พัฒนาวิทยฐานะ 

3.1.๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐  มีการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
3.1.๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๕๐ มีการจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ  (Best Practice)

  
3.1.๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาเทคนิคการเขียนแผนการ 
         จัดการเรียนรู้และนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ อย่างน้อยคนละ 1 แผน 
3.1.๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 
          ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ 
         PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
3.1.๖.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีข้อตกลงในการพัฒนางาน  (PA) และรายงานผลการ  
         ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง     

       3.1.๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ระยะเวลา  
                5-7 วัน 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
3.๒.๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม ประชุม  สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิทยฐานะ 
3.๒.๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
3.๒.๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 
3.๒.๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมและพัฒนาเทคนิคการเขียนแผนการจัดการ 
          เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
3.๒.๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
          (PLC)   
3.๒.๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  (PA) และรายงานผลการ  
          ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง     
3.๒.๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองส่งผลให้การพัฒนา 
          การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองโดยการอบรม  ประชุม  
สัมมนา เพื่อพัฒนาวิทยฐานะ 

- 6๐,๐๐๐ - 6๐,๐๐๐ พ.ค. 6๕ – 
มี.ค. 66 

ครูสุพรพรรณ  

๒ กิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษา
เรียนรูผ้่านระบบออนไลน ์

- - - - พ.ค. 6๕ – 
มี.ค. 66 

ครูสุพรพรรณ  

๓ ส่งเสริมครสู่งผลงานท่ีเป็นเลิศ 
Best Practice 

- - - - พ.ค. 65 – 
ก.ย. 66 

ครูนิภา  

๔ พัฒนาเทคนิคการเขียนการ
จัดการเรียนรู ้

- 5,0๐๐ - 5,0๐๐ พ.ค. 65 – 
ม.ิย. 66 

ครูนิภา  

๕ ครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC - - - - พ.ค. 6๕ – 
มี.ค. 66 

ครูพิมพิมล  

๖ ๑ ครู ๑ ข้อตกลงในการพัฒนา 
งาน (PA) ๑ รายงานผล 
การประเมินประสิทธิภาพ  

- - - - พ.ค. 6๕ – 
มี.ค. 66 

ครูนิภา  

๗ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ๙๘,๐๐๐ 1,๐๐๐ 1,๐๐๐  10๐,๐๐๐ ธ.ค. 65 – 
ม.ค. 66 

ครูนิภา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๖ 

 

 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการอบรม ประชุม  สัมมนา เพ่ือพัฒนา
วิทยฐานะ 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐  
มีการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๕๐ 
มีการจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ
การอบรมและพัฒนาเทคนิคการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และนำมาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ได้ อย่างน้อยคนละ 1 แผน 
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” 
๖. ครูและบุคลากรทุกคน มีข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) และรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ส่งคนละ 1 เล่ม ต่อ 1 ภาค
เรียน 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80  
ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ระยะเวลา  
5-7  วัน 
 

 
- ตรวจสอบการอบรม 
ประชุม สัมมนา  
- สำรวจการศึกษาเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ 
- สำรวจการทำวิธีการที่เป็น
เลิศ(Best Practice) 
- ตรวจแผนการสอน
(วิชาการ) 

 
- รายงานผลการไปอบรม 
ประชุม  สัมมนา  
- สำรวจเกียรติบัตร 
ที่ได้รับการเข้าร่วม 
- แบบสำรวจการทำวิธีการที่
เป็นเลิศ  
- แบบทะเบียนส่งแผนการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๗ 

 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม 
ประชุม  สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิทยฐานะ 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์ 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทำ
วิธีการที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
อบรมและพัฒนาเทคนิคการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)   
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) และรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ที่ถูกต้องส่งคนละ 1 เล่ม ต่อ 1 
ภาคเรียน 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสศึกษา 
ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองส่งผลให้การพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
- สำรวจการทำกิจกรรม 
 
- ตรวจสอบชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ ข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) และ
รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ 
- การร่วมไปศึกษาดูงาน 

 
-  สำรวจการลงทะเบียน
ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบตรวจสอบชั่วโมง
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ทะเบียนส่ง ข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) และ
รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ 
- สำรวจเกียรติบัตรการ
เข้าร่วม 

 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๖.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม ประชุม  สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิทยฐานะ 
๖.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของการทำงาน 
๖.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ  (Best Practice) และส่งเข้าประกวด 
๖.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนคนเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
      กับการศึกษาในศตวรรษที่  21 
๖.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือ 
      พัฒนางาน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักวางแผนการทำงาน มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำข้อตกลงในการ 
      พัฒนางาน (PA) และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ได้ถูกต้อง 
๖.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเองใน 
      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 



๓๐๘ 

 

 
     ลงชื่อ.................................. ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางสุพรพรรณ  รักจันทร์)                (นางนิภา  ใหม่ชุม) 
    ตำแหน่ง ครู โรงเรียนนบพิตำวิทยา                     หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
  ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)             (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ       รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๙ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการเสริมสร้างบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ 

กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
งบประมาณ  จำนวนเงิน  ๖๐,๐0๐  บาท 
ครูผู้รับผิดชอบ  นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 

รายละเอียดกิจกรรม ค่าเดินทางและค่าลงทะเบียนอบรม 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้
งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ค่าเดินทาง  ๒5,000 ๒๕,000 - ๕๐,๐๐๐ - 
2 ค่าลงทะเบียนการอบรม  ๕,000 ๕,000 - ๑๐,๐๐๐ - 
 รวม  30,000 30,000 - ๖๐,๐๐๐ - 

 

กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการเขียนการจัดการเรียนรู้ 
งบประมาณ  จำนวนเงิน  5,0๐๐  บาท 

ครูผู้รับผิดชอบ  นางนิภา  ใหม่ชุม 
รายละเอียดกิจกรรม ค่าจัดซื้อและจัดจ้าง 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ ค่าอาหารว่าง 40 คน 1,600   1,600  
๒ ค่าอาหารกลางวัน 40 คน 3,400   3,400  
        

รวม  5,000   5,000  

 
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
  งบประมาณ  จำนวน  100,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางนิภา  ใหม่ชุม 
รายละเอียดกิจกรรม  ค่าจัดซื้อและจัดจ้าง 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ค่ารถ 7 วัน  98,000 98,000   
๒ ของที่ระลึก 1 ชิ้น  1,000   1,000 
๓ ป้ายไวนิล 1 ชิ้น  1,000   1,000 

รวม   100,000 98,000  2,000 
 



๓๑๐ 

 

๓๓. โครงการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
      ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง         ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   

ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑. ด้านความปลอดภัย 
  ๒. ด้านโอกาส 
  ๓. ด้านคุณภาพ 
  ๔. ด้านประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                    ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
         กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
           กลุ่มบริหารวิชาการ                กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 256๕ - มีนาคม 256๖ 
งบประมาณ  -    บาท 
 

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

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา
ที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจาเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะ
ช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนไทยทุกคน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติ ที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และลงมือปฏิบัติอย่ำงจริงจัง จะทำให้บรรลุเป้าหมาย
คุณภาพ คือ ผู ้เรียนมีสมรรถนะด้ำนความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และ
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เพื่อสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์ซึ ่งเป็นพื ้นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เกิดขึ ้นกับเยาวชนไทยให้เป็นผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล การปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา จึงเกิดแนวคิด "จุดแตกหักในห้องเรียน" เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 
ด้ำน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้ำนที่ ๑ การปฏิรูปการเรียนการสอน เช่นปฏิรูปหลักสูตร ตำรำ หนังสือเรียน โดยการ
ปรับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ปรับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรการศึกษาทางเลือก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร การปฏิรูป
สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา ส่งเสริม การผลิต จัดหา ใช้สื่อนวัตกรรม และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส่งเสริมการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง จัดทำคลังข้อสอบกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และนำผลการทดสอบไปใช้ ในการพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิรูปการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยพัฒนาระบบการนิเทศกำกับติดตามเป็น
แบบแอพพลิเคชั่น ศึกษาเทศก์(Supervision Application) ปรับบทบาทศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นิเทศอย่าง
แท้จริง ยุทธศาสตร์ด้ำนที่ 2 ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การปฏิรูประบบการผลิตและการสรรหา ปรับระบบ
การผลิตครูทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา สรรหาให้ได้คนเก่งคนดีมาเป็น
ครู กำรปฏิรูประบบการพัฒนาครู เน้นการทำแผนพัฒนาครู กำหนดและประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรบัครู 
และพัฒนาครูโดยระบบ Action Learning ในสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งวัดและประเมินผลการพัฒนาครู กำร
ปฏิรูประบบค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่จูงใจให้
คนเก่ง คนดี มาเป็นครู พัฒนาระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครู ให้สมกับวิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตครูให้สูงขึ้น การปฏิรูประบบความก้ำวหน้าทางวิชาชีพ ปรับระบบการประเมินความก้ำวหน้าทาง
วิชาชีพให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะการสอนและผลงานการสอนของครู ด้ำนที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
เช่น กำรปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา เน้นการส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทำงวิชาชีพ (Professional Learning Community = PLC) สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่างครู ผู้บริหาร
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สถานศึกษา  และผู้ปกครอง สนับสนุนการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางการศึกษา สร้างภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครู และผู้บริหารสถานศึกษา การปฏิรูประบบการวางแผน โดยเริ่มจากการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน การปฏิรูประบบ
งบประมาณ เน้นกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สำรวจความ
เหลื่อมล้ำในการอุดหนุนเงินรายบุคคลกับโรงเรียน สพฐ.ขนาดต่างๆ และความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียน กำร
ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาข้นพื้นฐาน การปฏิรูประบบการกำกับ 
ติดตาม และประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา เร่งพัฒนา
คุณภาพ เพ่ิมโอกาสให้ประชำชนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเทา่เทียม และเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

เพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ซึ่งกระบวนกำร PLC เป็น
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำงาน
ร่วมกันและสนับสนุนซึ ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ซึ ่งนวัตกรรม 
Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันทำงาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู ้เ พ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย 
และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่
การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู ่มือ
อาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช โรงเรียนนบพิตำวิทยา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำโครงการชุมชนการ
เรียนรู้ทางอาชีพ (Professional Learning Community : PLC)ข้ึน 
2.  วัตถุประสงค์  
    2.1. เพ่ือใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ Professional Learning Community (PLC) ระหว่างครู
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    

   2.2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ
และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 
    2.3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะและสามารถใช้กระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ” พัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 
3.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1  เชิงปริมาณ   

ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สามารถ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนให้มีพัฒนาการเรียนรู้ดี
ยิ่งขึ้น 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC   - - - - พฤษภาคม 
256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

นางพิมพิมล  
พรหมลักษณ์ 

 
5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
     ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือทำงานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ   
     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) สามารถพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนให้มี
พัฒนาการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น 

 
-การรายงานผลการทำ
กิจกรรม PLC  
 
 
 
 
-การรายงานผลการทำ
กิจกรรม PLC  
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

 
-แบบรายงานผล 
การทำกิจกรรม PLC 
 
 
 
 
-แบบรายงานผลการ
ทำกิจกรรม PLC  
-แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ 
ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 

 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    6.1 ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ Professional Learning Community (PLC) ระหว่างครูได้พัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    

   6.2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ
และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 
    6.3 ครูมีทักษะและสามารถใช้กระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ” พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์)                                         (นางนิภา  ใหม่ชุม) 
            ตำแหน่ง คร ู                                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)                      (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
  หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๕ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

กิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC   
งบประมาณ  จำนวน  -  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
รายละเอียดกิจกรรม : สำรวจ รวบรวมและสรุปผล การรายงานการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งครู โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

        
        
        
        

รวม       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 

 

๓๔. โครงการ  บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    ลักษณะโครงการ    ตอ่เนื่อง     ใหม่ 
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑. ด้านความปลอดภัย 
  ๒. ด้านโอกาส 
  ๓. ด้านคุณภาพ 
  ๔. ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                               ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

         กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 

ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 



๓๑๗ 

 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิภา  ใหม่ชุม 
   ระยะเวลาดำเนินการ  13  พฤษภาคม  256๕ – มีนาคม  256๖ 
   งบประมาณ  5,000 บาท 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  และทำงานด้วยความพอใจ  ขวัญ
และกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก  เพราะขวัญและกำลังใจเป็นสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล  แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน  บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร  ในทางตรงกันข้ามคนที่มี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจที่ดี  การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกกว่าบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูง  ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานแล้วย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดี
ทำงานอย่างมีความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงานไม่เฉี่อยชาและท้อแท้ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน 
 ดังนั้นโรงเรียนนบพิตำวิทยา  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
2.2 เพ่ือจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน 
2.๓ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนคนได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองนครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร 
2.4 เพ่ือให้ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยา ทุกคน มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
2.5 เพ่ือให้โรงเรียนมีจำนวนครูตามเกณฑ์ที่กำหนด   
2.6 เพ่ือจัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง แก่ครูที่ย้ายออกและเกษียณอายุราชการ และย้ายเข้ามาโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
      ทุกครั้ง 
2.7 เพ่ือจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีละ 1 ครั้ง 

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ  
 ๓.๑.1 มีจำนวนครูตามเกณฑ์ที่กำหนด  ร้อยละร้อย   

๓.๑.2 ครูและบุคลากร มีทะเบียนประวัติร้อยละร้อย 
 ๓.๑.๓ ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  2  ครั้ง  ร้อยละ 100 
 ๓.๑.๔ ครูและบุคลากรได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร้อยละร้อย 
 ๓.๑.๕ มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก  เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามา 

         ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนทุกครั้ง 
๓.๑.๖ ครูและบุคลากรได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองนครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร 
        ร้อยละ 100 

 ๓.๑.7 ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร้อยละ 90 
๓.๑.8  ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ 
          สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ร้อยละ 80 



๓๑๘ 

 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
๓.๒.1. มีจำนวนครูตามเกณฑ์ท่ีกำหนด   

 ๓.๒.2. ครูและบุคลากร ทุกคนมีแฟ้มทะเบียนประวัติ    
๓.๒.๓. ครูและบุคลากร ทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  2  ครั้ง     
๓.๒.๔. ครูและบุคลากร ทุกคน  ได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๒.๕. มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก  เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามา 
         ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนทุกครั้ง 

 ๓.๒.6. ครูและบุคลากร ทุกคนได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองนครศรีธรรมราชทุกวันอังคาร 
๓.๒.7.  ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
๓.๒.8.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วมร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป 
          ประจำโรงเรียน   

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 แต่งผ้าไทยในวันอังคาร     พ.ค. 65 -มี.ค. 
66 

นางนิภา 

2 ระบบสารสนเทศครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
อัตรากำลัง ทะเบยีนประวัติ 
วัสดุสำนักงาน 

  4,000  มิ.ย. 6๕-พ.ย. 
65 

นางนิภา 

3 สานสายใยชาว น.ต.     พ.ค. 65 -มี.ค. 
66 

นางนิภา 

4 สรงน้ำพระพุทธรปูประจำ
โรงเรียน  

  1,000 1,000 เม.ย. 6๕ นางนิภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 

 

๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
1. มีจำนวนครูตามเกณฑ์ ที่กำหนด ร้อยละร้อย  
2. ครูและบุคลากร มีทะเบียนประวัติร้อยละร้อย 
๓. ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  
2  ครั้ง  ร้อยละร้อย 
๔. ครูและบุคลากรได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
    ร้อยละร้อย 
๕. มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก   
    เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่ง ณ  
    โรงเรียนทุกครั้ง 
๖. ครูและบุคลากรได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพ้ืนเมือง 
    นครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร  ร้อยละร้อย 
7.  ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 
    เก่าต้อนรับปีใหม่ ร้อยละ 90 
8.  ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้สรงน้ำ
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
1. มีจำนวนครูตามเกณฑ์ท่ีกำหนด   
2. ครูและบุคลากร ทุกคนมีแฟ้มทะเบียนประวัติ   
๓. ครูและบุคลากร ทุกคนได้รับการประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงานปีละ  2  ครั้ง     
๔. ครูและบุคลากร ทุกคน  ได้รับขวัญและกำลังใจในการ 
    ปฏิบัติงาน 
๕. มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก   
    เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่ง ณ  
    โรงเรียนทุกครั้ง 
6. ครูและบุคลากร ทุกคนได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้า 
    พ้ืนเมืองนครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร 
7.  ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่ง 
    ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
8.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วมร่วมงานสืบสาน 
    ประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน   

 
- ดูขอ้มูลอัตรากำลัง 
- ดูแฟ้มทะเบียน
ประวัติ 
- ดูผลการประเมิน 
ผลการการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากร 
- สอบถามความพึง
พอใจในการสร้าง
ขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการจัด
งานเลี้ยงรับ-ส่ง ครู 
- สังเกตการแต่งกาย 

 
- แบบรายงาน
อัตรากำลัง 
- แบบบันทึกแฟ้ม
ทะเบียนประวัติ 
- แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานการ
จัดกิจกรรม 
 

 
 
 
 



๓๒๐ 

 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1 ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 6.2 จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทุกคนเป็นปัจจุบัน 
 6.๓ ครูและบุคลากรทุกคนคนได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองนครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร 
 6.4 ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยา ทุกคน มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

6.5 โรงเรียนมีจำนวนครูตามเกณฑ์ที่กำหนด   
6.6 จัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง แก่ครูที่ย้ายออกและเกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามาโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
      ทุกครั้ง 

 6.7 จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
     ลงชื่อ.................................. ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนิภา  ใหม่ชุม)                           (นางนิภา  ใหม่ชุม) 
       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ                        หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
   ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้ เหน็ชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                 (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ         รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๑ 

 

กิจกรรม ระบบสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตรากำลัง ทะเบียนประวัติ วัสดุสำนักงาน 
  งบประมาณ  จำนวน  4,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางนิภา  ใหม่ชุม 
รายละเอียดกิจกรรม ระบบสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตรากำลัง ทะเบียนประวัติ  

วัสดุสำนักงาน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ กระดาษปก 5 ห่อ 750    750 
๒ สติ๊กเกอร์ใส A-175 3 ห่อ 52๕    52๕ 
๓ ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

บัญชีลงเวลา 
2 เล่ม 400    400 

๔ เทปกาวสองหน้าแบบ
หนา 3m 

2 ชิ้น 240    240 

5 เทปกาวสองหน้าแบบ
บาง กว้าง 1 ซม. 

8 ชิ้น 200    200 

6 เทปกาวสองหน้าแบบ
บาง กว้าง 2 ซม. 

4 ชิ้น 280    280 

7 กาวแท่งเล็ก 10 แพ็ค 100    100 
8 กาวยู้หู  2 แท่ง 70    70 
9 เทปกาวย่นสี 2 ม้วน 70    70 

10 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 
10 

1 โหล 120    120 

11 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 1 โหล 150    1๕0 
12 ลวดเย็บกระดาษ 

2115 1/4 Staples 
1 โหล 1๕0    1๕0 

13 คีย์บอร์ด 1 อัน 250    250 
14 เม้าส์ 1 อัน 350    350 
15 ไส้แฟ้ม 1 โหล 2๔0    2๔0 
1๖ แฟ้มเสนอเซ็น 1 แฟ้ม 145    145 

รวม  4,000    4,000 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๒ 

 

กิจกรรม  สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
  งบประมาณ  จำนวน  1,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางนิภา  ใหม่ชุม 
รายละเอียดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ผ้าห่มพระ 2  ผืน  160   160 
๒ พวงมาลัย ,ดอกไม้ 2 ชุด  240   240 
๓ ธูป เทียน น้ำอบ 1 ชุด  50   50 
๔ ผ้าขนหนู 2 ผืน  550   550 

รวม   1,000   1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


